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Sammanfattning 
 

I januari 2016 beslutade Skolverket om nya riktlinjer för skolors mottagande av nyanlända 

elever och de har bland annat lyft fram social delaktighet som en framgångsfaktor för dessa 

elevers språk- och kunskapsutveckling. Ett led i den nya mottagningen är att nyanlända elever 

ska ut i den ordinarie klassens undervisning fortast möjligt.  

Syftet för denna kvalitativa studie är att undersöka lärares arbete, erfarenheter och tankar 

kring att få nyanlända elever socialt delaktiga i det ordinarie klassrummet samt vilka 

utmaningar som kan uppstå i arbetet med detta. Detta undersöks genom intervjuer.  

Under studiens gång visade det sig att lärarna i fråga ännu inte direkt påverkats av de nya 

riktlinjerna då de ännu inte hade slagit igenom verksamheten. Ändå valde jag att gå vidare 

med studien eftersom lärarna sedan tidigare har erfarenheter av att ta emot nyanlända elever, 

erfarenheter som är viktiga för det framtida mottagandet. Resultatet och analysen visar genom 

två frågeställningar att en bra metod är att använda sig av den ordinarie klassens elever som 

stöd och resurs. Dock framkommer det att det inte är helt okomplicerat. Men studien visar 

även hur läraren direkt och indirekt i samspel med alla elever kan skapa en välkomnande 

atmosfär. Ett annat sätt för få nyanlända elever mer socialt delaktiga i undervisningen är att 

anpassa den så att den fungerar för alla elever, oavsett språk eller kunskapsnivå. Verktyg i 

form av en Ipad kan också öka den nyanländes möjlighet att vara aktiv i undervisningen. 

Slutligen framkom att studiehandledarens närvaro är otroligt viktig för nyanlända elevers 

språk- och kunskapsutveckling vilket också ökar möjligheten för social delaktighet och 

samspel med både klasskamrater och lärare. Däremot ifrågasätts studiehandledarens roll och 

lärare ser gärna att organisationen kring den bör effektiviseras. 

Förord 

När livet tar plötsliga vändningar så blir det inte alltid som man har tänkt sig. Att hitta tillbaka 

till sin väg är inte lätt och även om man gör det så kan det vara svårt att hitta nya vägar som 

leder dig över hinder och genom utmaningar. Jag vill tacka både kursansvarig Mats Brusman 

och handledare Anders Albinsson för att ni har hjälpt mig att hitta tillbaka och att skapa 

förutsättningar för att kunna välja nya vägar. Ett stort tack riktas också till min livskamrat 

Rikard som har stått ut med mina toppar och dalar, både glädjeskutt och sammanbrott under 

studiens gång! Slutligen ett stort tack till mig själv som avslutar med huvudet högt, ännu 

högre än när jag tog mina första steg in i lärarutbildningen. Hoppas du är stolt pappa och att 

du ser mig nu. Tack alla för allt! 
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1. Inledning 
 

Följande citat av en transkription beskriver hur en elev som bara har bott i Sverige en kort tid 

upplever att komma till sin ordinarie klass i skolan. 

 
Eva: Hur tycker du att klassen tog emot dig när du kom? 

Gem: De pratade inte med mig och så. 

Eva: Hur kändes det för dig? 

Gem: Kändes ensamt. 

Eva: Pratar de med dig idag? 

Gem: Ja, bara några flickor. 

Eva: Varför tror du att de inte pratar med dig? 

Gem: Kanske därför att jag inte kunde så mycket svenska och så. 

                                                                                  (Skowronski, 2013, s. 127) 
 

Detta citat fick mig att fundera kring hur det känns att komma som nyanländ elev till sin 

ordinarie klass efter att ha gått en kortare tid i förberedelseklass. Vems är ansvaret att eleven 

inte ska känna sig ensam? Från och med årsskiftet 2016 gick Skolverket ut med nya riktlinjer 

och allmänna råd inom utbildning för nyanlända elever (Skolverket, 2016a).  

 
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt 

här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höst-

terminens start det kalanderår då hon eller han fyller sju år (Skolverket, 2016a, s.8). 

 

Tidigare har det varit upp till varje kommun att organisera verksamheten kring mottagandet 

av nyanlända elever och kritiken mot skolornas organisation har ofta varit att nyanlända 

elever har fått stanna onödigt länge i förberedelseklasser (Skolinspektionen, 2009). Men nu 

har Skolverket valt att gå in och styra för att påvisa hur mottagandet ska gå till. Nyanlända 

elever ska efter en intensiv kartläggningsperiod där förmågor och skolbakgrund undersökts 

direktplaceras på sin skola. Sedan är det upp till den enskilda skolan hur de utformar 

mottagandet (Skolverket, 2016a). Skolan kan fortfarande välja att ha förberedelseklasser där 

elever tränar upp sin svenska och ämneskunskaper men Skolverket uppmanar att de 

nyanlända eleverna ska ut så snart som möjligt i ordinarie undervisning med sin ordinarie 

klass. Skolor kan också välja att direkt placera de nyanlända i den ordinarie undervisningen 

utan att de har några grundläggande språkfärdigheter i det svenska språket. För att kunna möta 

den nyanlända elevens behov pekar Skolverket bland annat på vikten av en flexibel 

organisation, lärares kompetens i ämnet svenska som andraspråk och utvecklandet av ett 

inkluderande arbetssätt som leder till social delaktighet. Skolverket (2016b) refererar till sig 

själv, myndigheter och svensk forskning om att social delaktighet är något som har 
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identifierats som en framgångsfaktor och bidrar till elevernas goda utveckling att nå de 

nationella målen. 

Under mina veckor som lärarstudent på den verksamhetsförlagda utbildningen i flera grund-

skolor mellan åren 2008-2011 uppmärksammade jag att många lärare uttryckte en oro över att 

nyanlända elever med bristfällig svenska ”kastades in” i den ordinarie klassundervisningen. 

Lärarnas upplevelser om att eleverna ”kastas in” kan härledas till att nyanlända elever ska 

integreras så fort som möjligt i ordinarie klass, och detta så fort de har fått kartlagt sina 

tidigare kunskaper och börjat utveckla sin svenska (Skolinspektionen, 2009). Lärarna jag 

mötte pratade ofta om att de nyanlända hade svårt att hänga med i den vanliga undervisningen 

och att de även hade svårt att skapa relationer med svensktalande barn. Jag reflekterade över 

vad dessa lärare gjorde för att minska svårigheterna att skapa relationer mellan eleverna. Ett 

hanterande av frågan som jag då inte vågade undersöka mer på grund av min position som 

lärarstudent och eftersom det upplevdes som ett känsligt ämne. Skowronski (2013) skriver i 

sin doktorsavhandling om de sociala konsekvenserna när nyanlända elever i övre tonåren 

börjar och genomför sin utbildning på högstadiet eller gymnasiet.  Skowronskis forskning 

visar att många elever känner eller har känt sig ensamma i den ordinarie klassundervisningen. 

Några av de elever hon har intervjuat berättar att vissa lärare har haft stor betydelse i 

skapandet av goda relationer och gemenskap i klasserna under deras skolgång (ibid.). Vidare 

skriver Skowronski (2013) att de sociala relationerna för vissa elever kan vara avgörande för 

att eleverna ska ha motiv att vilja gå till skolan.  

I kandidatuppsatsen vill jag undersöka hur lärare påverkas av den nya organisationen i mot-

tagandet av nyanlända elever.  Jag är speciellt intresserad av att ta reda på hur lärare arbetar 

för att ge nyanlända elever förutsättningar för social delaktighet och möjlighet att lära känna 

andra, icke nyanlända, jämnåriga elever. Min förhoppning är att studien kan hjälpa mig, 

lärare, lärarstudenter och vidare forskning att få en inblick i hur Skolverkets (2016a) nya 

riktlinjer påverkar mottagandet av nyanlända elever i skolorna. Jag hoppas också att studien 

kan ge mig, och andra, verktyg i min framtida yrkesprofession när jag undervisar nyanlända 

elever i ordinarie klasser i grundskolan. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år arbetar med social 

integrering av nyanlända elever i ordinarie klasser, samt vilka eventuella utmaningar som 
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uppstår i arbetet med detta utifrån Skolverkets (2016a) nya mottagningsorganisation. Syftet 

preciseras i följande frågor: 

 Hur arbetar lärare med nyanlända elevers möjlighet till social delaktighet i 

klassrummet?  

 På vilka sätt har den nya mottagningsorganisationen påverkat lärares arbete med 

integreringen av nyanlända elever? 

1.2 Disposition 
 

Inledningsvis presenteras tidigare forskning och litteratur som behandlar de områden där 

studien rör sig. Ett teoretiskt perspektiv presenteras vilket också kommer att genomsyra 

resultat- och analysdelen. Vidare beskrivs den metod som har använts och där jag bland annat 

berättar hur det gick till när kontakt togs för att samla in material till studien och hur det sedan 

efterbehandlades. Sedan kommer kärnan av studien vilken är resultatet och analysen där det 

insamlade materialet som svarar för mitt syfte och frågeställningar presenteras med hjälp av 

tidigare forskning, litteratur och teoretiskt perspektiv. Avslutningsvis diskuteras det 

framkomna materialet i en diskussionsdel och förslag på vidare forskning inom studiens 

område presenteras. 

 

2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

I den tidigare forskningen och litteraturgenomgången presenteras olika författares studier eller 

tankegångar kring vad som utgör en god pedagog. Exempelvis beskrivs de kompetenser som 

den goda pedagogen bör ha, hur undervisning skulle kunna bedrivas, vikten av en skola med 

samsyn kring språk och alla elevers lika värde. Begreppet social delaktighet definieras och 

olika slags resurser som redskap för samspel presenteras. 

2.1 Att vara pedagogisk 
 

Eriksson (1999) skriver i sin doktorsavhandling om lärares uppfattningar om att vara 

pedagogisk i klassrumsarbetet. Studien visar att fenomenet att vara pedagogisk är svårt att 

beskriva och definiera. Eriksson utgår bland annat från van Manens (1993) tidigare forskning 

inom området som menar att läraryrket är föräldralikt, vilket van Manen kallar för pedagogisk 

takt. Pedagogisk takt kan beskrivas som lärarens direkta och intentionella handlingar med 

elever. En pedagogisk lärare ska kunna enligt van Manen ha ”förmågan att avgöra vad som är 
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bra för eleven/barnet i olika situationer och att genomföra detta på ett taktfullt sätt” (Eriksson, 

1999, s. 19) precis som en god förälder hade gjort (ibid.).  

2.2 Att ha relationskompetens 
 

Att vara en pedagogisk lärare kan också beskrivas som att vara en lärare med 

relationskompetens (Aspelin, 2015). Med hjälp av Buber (1993) och Jordans (2004) studier, 

refererade i Aspelin (2015), försöker Aspelin att beskriva det svårdefinierade begreppet 

relationskompetens. Relationskomptens kan ses utifrån två perspektiv, vilka också 

kompletterar varandra; den sociala sfären och den mellanmänskliga sfären. I den sociala 

sfären handlar det om lärares förmåga att interagera med grupper, att kunna stå utanför 

grupper och förstå dess inbördes relationer; ett utifrånperspektiv. Exempelvis kan lärares val 

av bemötande av en elev i sin tur påverka den elevens relationer med sina skolkamrater, andra 

lärare och övriga människor som den möter i samhället. Därför är det viktigt att lärare arbetar 

genomtänkt, självreflexivt och försöker använda sig av arbetsmetoder för att hantera 

konflikter, skapa goda relationer och stärka elevers självkänsla. I den mellanmänskliga sfären 

är lärare istället på insidan av relationerna och interagerar med elever; ett inifrånperspektiv. 

Läraren kommunicerar med eleven utan ”förutfattade meningar om vem eleven är eller vad 

som ska hända dem emellan” menar Aspelin (2015, s.9) men fokus i relationen ligger även i 

att eleven ska utvecklas i en positiv riktning liksom i den sociala sfären. Relationskomptens är 

ett relationellt fenomen vilket innebär att komptensen inte är statisk och objektiv, utan skapas 

och återskapas i olika situationer och beroende på sammanhang (ibid.). 

2.3 Språkpolicy i skolan 
 

Cummins (2000) skriver om den mångkulturella skolans behov av en gemensam språkpolicy. 

Med språkpolicy menar Cummins riktlinjer och processer som hjälper lärare hantera, utveckla 

och förändra arbetssätt i den ordinarie undervisningen där det blir allt vanligare med elever 

med svenska som andraspråk. Han skriver vidare att lärare måste, för att kunna arbeta 

effektivt, omdefiniera sina roller som både individer och grupp. Lärare har tidigare känt sig 

kompetenta och väl förbredda i sina ämnen i undervisningen av ett homogent underlag med 

svensktalande elever. Idag står de istället med utmaningen och problematiken att elevgruppen 

är heterogen med olika språk- och bakgrundskunskaper och det är tekniskt svårare att 

undervisa och tillmötesgå alla elevers individuella behov enligt styrdokument (Cummins, 

2000; Elvstrand, 2009). Cummins (2000) beskriver vidare att lärare ofta lägger ansvaret för 

problemet på eleven och de menar att eleven bör ”hålla sig borta från ’vanlig’ undervisning 
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tills de klarar att uppfylla de krav som ställs i kursplanen” (s.6) något som även Juvonen 

(2015) och Nilsson (2015) hävdar. Juvonen (2015) skriver också att en vedertagen uppfattning 

är att språket är nyckeln till skolframgång vilket även kan utläsas i styrdokument och därmed 

kan förklara lärares uppfattning. Cummins (2000) skriver att det tar cirka fem år eller mer för 

en elev att ta igen och komma ikapp språk- och studiemässigt. Lärare har ofta en oförmåga 

att, eller vill inte, erkänna sin brist på kompetens i arbetet med elever med annat förstaspråk. 

Lärare ser inte behovet av kompetensutveckling, att ta del av relevant forskning inom ämnet 

eller förändra sitt arbetssätt (Cummins, 2000; Elmeroth, 2014; Juvonen, 2015; Otterup, 2014). 

En språkpolicy ska mer ses som en dynamisk process än som en statisk slutprodukt 

(Cummins, 2000). Det visar att alla lärare och personal på skolan behöver arbeta gemensamt, 

ämnes- och gränsöverskridande för att utveckla effektiva arbetssätt - något som en gemensam 

språkpolicy kan bidra till (ibid.). Colnerud (1995) menar att lärare själva kan avgöra vad som 

är ett effektivt arbetssätt och vad som utgör en god lärare. Ett problem som kan uppstå då är 

när lärare har olika uppfattningar och lösningar på problem och situationer. Ofta väljer lärare, 

enligt Colnerud (1995), situationsbundna lösningar vilket i sin tur kan göra eleven osäker i sitt 

fortsatta handlande. Därför kan en gemensam språkpolicy underlätta för både lärare och 

elever i hanterandet av språk- och utbildningsfrågor (Colnerud, 1995; Kästen-Ebeling & 

Otterup, 2014) 

2.4 Språk i klassrummet och interkulturell pedagogik 
 

Cummins (2000) menar att lärande och språk är nära sammanflätat. I klassrummet och 

undervisningen är det därför viktigt att interaktionen inte bara handlar om informations-

överföring och kunskapsbyggande utan den ska också handla om socialt deltagande, 

inkludering, relationsbyggande och identitetskapade (Cummins, 2000; Elmeroth, 2014; Rosén 

& Wedin, 2015). Genom språket deltar lärare och elever i de sociala aktiviteter som uppstår i 

undervisningen och skolvardagen. I klassrum där svenska endast används kan ses som en del 

av rådande språkideologier och samhällets generella syn på att flerspråkighet är ett problem 

som ska lösas med just svenska språket (Bunar, 2015; Rosén & Widen, 2015). När en elev 

tvingas lära sig och tala svenska istället för sitt modersmål i klassrummet är en konsekvens att 

eleven kan ge upp sitt modersmål vilket i sin tur minskar möjligheterna för lärandet 

(Cummins, 2000; Kästen-Ebeling & Otterup, 2014; Ladberg, 2003). Cummins (2000) och 

Kästen-Ebeling och Otterup (2014) menar att modersmålet hjälper eleven med lärandet av det 

svenska språket och nya ämneskunskaper. De menar också att eleven bör välkomnas och 

respekteras med alla sina olika identiteter, som språk och kultur, vilket då leder till att eleven 
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kommer att vilja satsa helhjärtat i sin inlärningsprocess som i sin tur genererar en bättre 

utveckling. Då nyanlända elever ofta inte har tillgång till annat än vardagsspråk utanför 

skolan är det viktigt att undervisningen erbjuder tillräckliga och varierande arbetssätt som 

gynnar språkutvecklingen (Rosen & Wedin, 2015). Alla elevers erfarenheter kan bidra till 

undervisningen (Bergendorff, 2014; Ladberg, 2003) och de nyanlända elevernas tidigare 

kunskaper kan uppmärksammas i undervisningen (Bergendorff, 2014). Genom öppna frågor i 

klassen, frågor som läraren inte vet svaret på, kan läraren öka den språkliga produktionen hos 

eleverna (Otterup, 2014). Öppna frågor leder ofta till flera förklaringar och följdfrågor vilket 

är språkutvecklande (ibid.). Vad som är viktigt att tänka på för läraren är att försöka skapa ett 

tillåtande klimat i elevgruppen då det ofta krävs ett stort mod av den nyanlände eleven att 

våga försöka yttra sig (Axelsson, 2015). Bara för att eleven inte kan uttrycka sig korrekt på 

det andra språket, på svenska, betyder det inte att den besitter mindre kunskap eller intellekt 

på sitt modersmål (Ladberg, 2003). Gullberg (2015) menar att språk inte bara handlar om tal 

och skrift utan också gester. Genom gester förstärks de ord som används i talad form. I 

svenskan används exempelvis verben lägger och ställer när vi ska placera något medan i 

engelskan används bara ett ord i form av put. Med hjälp av olika gester med händerna kan 

ordet specificeras och göras tydligt (ibid.). Ladberg (2003) menar precis som Gullberg att 

kroppen alltid uttrycker något under ett samtal och Ladberg skriver också att det är viktigt att 

ord och kroppsspråk stämmer överrens, att inte ordet och kroppsspråket motsäger varandra. 

Vidare skriver Ladberg (2003) att vilka gester och kroppsspråk som används och hur de 

används är kulturellt betingat. Betydelsen av gester och kroppsspråk kan alltså skilja sig 

beroende i vilken kontext de brukas (ibid.).  

2.5 Social delaktighet 
 

Nilsson (2015) skriver att det är den nyanlända elevens inträde i den ordinarie klassen och 

undervisningen som är den svaga länken i elevens utbildningskedja. Inträdet innebär både 

sociala och pedagogiska svårigheter för eleven. Nilsson beskriver hur elever berättat att det 

nya livet i den ordinarie klassen ofta var tyst, ensamt och otryggt. Detta är även något som 

Elvstrand (2009) konstaterat i sin studie. Elever upplevde att det var nervöst att tala inför 

klassen. Dock skriver Nilsson (2015) att elevernas upplevelser också skiljde sig beroende på 

hur stor erfarenhet skolan och läraren ifråga har av just mottagandet av nyanlända elever. De 

elever som upplevde att de snabbt blev inkluderade och socialt delaktiga i den nya klassen, 

tolkar Nilsson orsaken bakom deras erfarenhet som att det fanns fler nyanlända och 

flerspråkiga elever på skolan. Rosén och Wedin (2015) framhåller vikten av att lärare måste 
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vara medvetna om de språkliga aspekternas och klassrumsinteraktionens betydelse för språk- 

och kunskapsutveckling hos elever med annat modersmål än svenska. Klassrumsinteraktion 

handlar bland annat om samarbeten mellan elever och kamratrelationer (ibid.). Om läraren 

inte arbetar med detta är risken att den nyanländes närvaro leder till utanförskap istället för 

inkludering (Nilsson, 2015). Interaktion i klassrummet kan också beskrivas som social 

delaktighet i klassrummet. Fortsättningsvis i denna studie kommer jag att utgå från Elvstrands 

(2009) begreppsdefinition av social delaktighet vilket handlar om elevens möjlighet att vara 

med i en gruppgemskap,  känna tillhörighet, finna vänskap, ha relationer och bli accepterad av 

sina skolkamrater. Motsatsen till social delaktighet och acceptans är när individer eller 

grupper, lärare som elever, kategoriserar och grupperar andra efter avvikande attribut som 

upplevs negativa och därmed sidoställs utanför gemenskapen (Elmeroth, 2014; Elvstrand, 

2009; Thornberg, 2006). Elvstrand (2009) skriver att just attributet av etnisk bakgrund 

framkommer speciellt vid konflikter. Elvstrand skriver också att det synsätt som vuxna har på 

en elev (elevgrupp) får konsekvenser för elevens möjlighet till att utöva social delaktighet i 

skolan. Vad läraren väljer att göra i undervisningen och hur den gör det kommer att påverka 

elevens samvaro (Elvstrand, 2009; Rosen & Widen, 2015; Thornberg, 2006). Dock bör det 

tilläggas att elevens eller elevgruppens svar på lärarens agerande också kan påverka utgången 

av lärarens intentioner (ibid.). 

2.6 Gruppträning 
 

Elvstrand (2009) beskriver hur lärare genom gruppträning kan bygga gemenskap i klassen och 

utveckla arenor för grupplärande. Elvstrand poängterar att gemenskapsbyggandet pågår hela 

tiden i det tysta men att lärare ibland synligt arbetar med gruppträning. I sin studie ger hon ett 

exempel på när killarna i en klass ska få träna på att parvis ge varandra massage vilket kan 

öka elevernas lyhördhet för varandra. En av killarnas beteende gör att läraren måste gå ut med 

honom vilket lämnar övriga gruppen med killar ensamma i klassrummet vilket skapar kreativt 

kaos. En kille i gruppen föreslår då att de ska leka viskleken vilket samlar gruppen och de 

genomför leken. Exemplet visar på gruppens beroende av en lärare, samtidigt som eleverna av 

egen kraft kan skapa gemenskap genom leken (Elvstrand, 2009). 

2.7 Gruppen som resurs 
 

Ett arbetssätt som läraren kan använda för att gruppträna klassen i undervisningen, enligt 

Elvstrand (2009), är att använda klassens elever som resurser. Elvstrand menar att lärare ofta 

uppmanar eleverna att först fråga en kompis om hjälp innan den ber läraren. Lärarens 



10 
 

motivering till handlandet är bland annat att en klasskompis ofta kan förklara på ett bättre sätt 

än läraren då kompisen redan kan ha löst problemet i fråga och på så vis kan stötta den som 

inte kan eller förstår (ibid.). De nyanlända elevernas möjligt att få kodväxla i klassrummet kan 

vara ett sätt för dem att kunna känna sig delaktiga, förstå och ta till sig innehållet i 

undervisningen (Ladberg, 2003). Kodväxling innebär att individen växlar mellan två eller 

flera språk i ett sammanhang eller bara använder kodväxling för enskilda ord (ibid.). 

Samarbeten, smågrupps- och paraktiviteter är mycket gynnsamma för språkutvecklingen och 

leder också till ökad social aktivitet (Elvstrand, 2009; Otterup, 2014; Schjellerup Nielsen, 

2006).  

2.8 Studiehandledaren och modersmålsundervisning som resurs 
 

En elev med utländsk bakgrund och ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

studiehandledning om den är i behov av det under sina första skolår i Sverige (Bergendorff, 

2014; Otterup, 2014). Studiehandledning innebär att den nyanlände eleven kan få stöd av en 

studiehandledare som behärskar modersmålet och stöttar eleven både i och utanför 

undervisningen i den ordinarie klassen (ibid). Rosen och Wedin (2015) skriver i sin 

forskningsöversikt att en flerspråkig undervisning är gynnsam för den nyanlände eleven. 

Genom att se flerspråkighet som en resurs i undervisningen i form av translanguaging, 

parallell användning av flera språk, ökar möjligheten för eleven att samspela med både läraren 

och sina klasskamrater. Rosen och Wedin skriver vidare att denna typ av undervisning kräver 

läraren vågar utmana sig själv och det ställer stora krav på organisering. Krav som i att kunna 

hantera och hålla ordning på den något komplexa undervisingen där flera röster hörs, bland 

annat studiehandledarens som blir bryggan för translanguaging mellan svenskan och 

modersmålet (ibid.). Oftast är den nyanlände elevens behov av stöttning stort eftersom den 

inte bemästrar det svenska språket och därmed har svårt att tillvarata sina tidigare kunskaper 

samt följa och utvecklas kunskapsmässigt inom de olika ämnena (Bergendorff, 2014; Rosen 

& Wedin, 2015). Önskvärt är även att studiehandledaren innehar de kunskaper i de aktuella 

ämnena vilket underlättar vid stöttningen av eleven (Bergendorff, 2014).  

 

Otterup (2014) och Bergendorff (2014) skriver att det är sedan länge känt att 

modersmålundervisning vid sidan av ordinarie undervisning är mycket gynnsamt för den 

flerspråkiga elevens både kognitiva och språkliga utveckling. Under lång tid har 

modersmålsundervisningen haft en egen agenda vilken inte har överensstämt med ordinarie 

undervisning (Bergendorff, 2014; Rosen & Wedin, 2015). Axelsson (2015), Otterup (2014) 
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och Rosen och Wedin (2015) menar därför att för elevens bästa vore det mer effektivt om 

klass-, ämnes-, SVA- och modersmålslärare kunde planera dessa elevers undervisning 

tillsammans för att på så sätt öka elevens möjligheter för språkutveckling och 

kunskapsutveckling.  Dock framhåller Otterup (2014) att denna planering och detta samarbete 

över gränserna inte kan genomföras oftast på grund av organisatoriska omständigheter. Men 

Otterup skriver också att skolledningen bör se och förstå dessa behov av gemensam planering 

och sträva efter att det tillgodose dem.  

 

3. Teori – ett sociokulturellt perspektiv 
 

I detta avsnitt beskriver jag vilket teoretiskt perspektiv jag använder mig av, dess ursprung 

och byggstenar samt hur de kan användas i studiens resultat och analys.  

Denna uppsats grundar sig på det sociokulturella perspektivet vilket utgår från att människor, 

barn som vuxna, samspelar på både grupp- och individnivå (Säljö, 2000; Wyndhamn, 

Riesbeck & Schoultz, 2000). Det är i samspelet och interaktionen som tänkandet, lärandet och 

kunskapen uppstår inom individen (Säljö 2000; Wyndhamn et al, 2000). I skolans värld kan 

alltså lärandet ske exempelvis i samspelet mellan lärare-elev, elev-elev och lärare-lärare.  

Grundtanken inom det sociokulturella perspektivet härstammar från Vytgotskij (1978). 

Vytgotskij menar, precis som ovan nämnt, att lärandet uppstår i samspel med andra. Vad 

lärandet består av och innehåller beror på vilket socialt sammanhang och situation som 

samspelet äger rum; i vilken kultur lärandet sker (Säljö, 2000). I ett skolsammanhang, i 

skolvärldens kontext, skulle exempelvis olika skolor, lärare, klassrumsmiljöer och 

relationsmönster se annorlunda ut om skolkulturen jämfördes mellan dem. Alltså konstrueras 

lärande och kunskap olika beroende på var, hur, när och med vem/vilka samspelet sker (ibid.). 

I den här studien kan det sociokulturella perspektivet därför användas när jag vill undersöka 

och anlysera lärares erfarenheter i lärandet av samspel mellan elever i elevgrupper. För denna 

studie handlar det om erfarenheter om nyanlända elevers sociala delaktighet i sin ordinarie 

klass. I vilken kultur sker nyanlända elevers lärande, hur skapas den och vad kan det få för 

konsekvenser? Förenklat är både lärare och elever producenter och produkter av skolans 

verklighet (Wyndhamn et al., 2000). ”Omvärlden skapar oss, vi skapar omvärlden” skriver 

Wyndhamn et al. (2000, s. 99). Läraren är styrd av nationella riktlinjer och skolans 
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organisation, samtidigt som den påverkas av de elever den undervisar. Lärare och elever kan 

in sin tur påverka nationsstaten och samhället. 

Säljö (2000) skriver om att det sociokulturella perspektivet inte existerar utan redskap, också 

kallat artefakter, som hjälper individer att mediera, utvecklas och ta till sig kunskaper. Att 

mediera betyder att exempelvis elever kommunicerar och samspelar med hjälp av och genom 

artefakter. Artefakter inom skolans värld kan enkelt uttryckt vara böcker, bilder, läsplattor och 

datorer (Säljö 2000; Wyndhamn et al., 2000). Dock behöver inte artefakter bara vara fysiska, 

mediering kan även ske genom språket och dess artefakter i form av medierande tecken och 

symboler i skrift och kroppens rörelser som förstärker det talade ordet. Wyndhamn et al. 

(2000) hänvisar till Vygotskij (1986) och skriver att språket ”fungerar som medel för 

kommunikation mellan människor och som verktyg för det egna tänkandet” (Wyndhamn et 

al., 2000, s.100). Vilka artefakter lärare använder sig av och hur de används i mottagandet av 

nyanlända elever i den ordinarie klassen är något jag hoppas kunna redovisa och analysera i 

denna studie.  

Gibbons (2013) refererar till Vygotskij (1978, 1986) i sin bok där hon skriver om språk- och 

kunskapsutvecklande arbetsätt för elever med svenska andraspråk. Gibbons (2013) skriver om 

elevers kognitiva utveckling och förklarar enligt Vygotskijs grundtankar om zonen för 

närmaste utveckling, även kallad den proximala utvecklingszonen. Kognitiv utveckling, det 

vill säga lärandet, sker alltså när eleven utmanas med nya kunskaper strax över sin egen 

förmåga (Gibbons, 2013; Säljö, 2000; Wyndhamn et al., 2000). För att kunna hantera en 

utmaning och ny kunskap behöver eleven tillfällig stöttning, vilket benämns scaffolding, för 

att sedan kunna stå på egna ben (ibid.). Stöttningen kan exempelvis komma från en lärare eller 

en klasskamrat som redan besitter färdigheten eller delar av den, som hjälper eleven i fråga 

varsamt framåt i inlärningsprocessen (ibid.). Stöttningen hjälper eleven att tillägna sig den 

kunskapen och processa den mot sina tidigare kunskaper och erfarenheter (Säljö, 2000). I 

stöttningen och samspelet sker något som kallas appropriering (ibid.). Det är när eleven har 

en förebild, exempelvis den som stöttar, och imiterar eller inspireras av den (ibid.). Med hjälp 

av scaffolding och appropriering utvecklar alltså eleven sitt lärande utifrån sina tidigare 

erfarenheter och den nya kunskapen den tillägnar sig (ibid.). I den här studien skulle 

exempelvis en nyanländ elev genom scaffoldning få hjälp en av klasskamrat med samma 

modersmål att förstå ett nytt ord. Den nyanlände eleven hör sedan sin klasskamrat använda 

ordet en mening som den nyanlände förstår. Sedan försöker eleven själv, med hjälp av sina 
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tidigare språkkunskaper, att använda det nya ordet i ett annat sammanhang och därmed aktiv i 

sin språkutveckling (Gibbons, 2013). 

 

4. Metod 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för val av metod. Jag har valt en kvalitativ metod med 

intervjuer, vilken jag beskriver i detta kapitel. Här beskrivs också hur jag gick tillväga när jag 

tog kontakt med de lärare jag ville studera, vilka problem som uppstod, hur intervjuerna 

genomfördes och efterarbetades. Avslutningsvis gör jag också en kritisk granskning av mina 

metodval.   

4.1 Kvalitativ metod 
 

En kvalitativ metod är grundad på människors uppfattningar, upplevelser, attityder och 

värderingar (Bryman, 2002; Lantz, 2013; Patel & Davidsson, 2011). Genom intervjuer kan 

jag som forskare försöka ta reda på lärares erfarenheter, uppfattningar om, perspektiv på och 

tankar om olika fenomen (ibid.). Den typ av kvalitativ intervju jag har valt är en 

semistrukturerad intervjumetod. Typen av strukturering avgör huruvida intervjupersonen har 

möjlighet att svara med egna ord (Patel & Davidsson, 2011). En semistrukturerad intervju, 

eller halvstrukturerad som den också kan kallas, innebär att intervjupersonen till viss del kan 

svara på frågor med egna ord och utveckla resonemang samtidigt som forskaren styr intervjun 

efter sitt syfte, bland annat med hjälp av följdfrågor (ibid.).  

4.1.1 Urval 
 

Först valde jag att begränsa mig för vilken typ av lärare jag ville intervjua vilket Bryman 

(2002) skulle beskriva som målstyrt urval. Eftersom det tidigare har forskats mycket om 

socialt deltagande och interaktion inom förberedelseklass, förskola, grundskolans senare år 

och gymnasiet ville jag istället fokusera på ordinarie klasslärare i den senare delen av 

grundskolans tidigare år, årskurs 5-6. Jag ville även intervjua lärare som arbetar på olika 

skolor för att få en variation av olika skolkontexter. Men då responsen på mitt missivbrev och 

intresset var mycket svalt bland de skolor där jag sökte lärare, valde jag att utvidga mitt urval 

till årskurs 1-6 för att försöka öka möjligheterna att få tag på lärare att intervjua. Till slut ville, 

dock fem olika typer av lärare, delta i studien; en SVA-lärare i förberedelseklass årskurs 4-6 

(Andrea), en ordinarie klasslärare i årskurs 5 med SVA-behörighet (Lisa), en SVA-lärare som 
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stödjer ordinarie klasslärare i årskurs 4-6 (Erna), en ordinarie klasslärare i årskurs 6 med 

SVA-behörighet (Ylva) samt en ren SVA-lärare som arbetar utanför ordinarie undervisning 

(Katrin). SVA-lärare betyder att läraren har kompetens i ämnet svenska som andraspråk och 

den kan både arbeta stödjande inom eller utanför den ordinarie undervisningen. För att ha en 

bra grund med material i min studie var jag i behov av fem till sju stycken intervjuer 

(Bryman, 2002). Patel och Davidsson (2011) skriver att tid- och situationsmässiga ramar 

ibland inte tillåter forskare att välja intervjupersoner som passar studien bäst. Då kan 

forskaren, i detta fall jag, göra ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) vilket innebär att jag 

väljer de intervjupersoner som finns lättillgängliga och sedan tydligt i studiens metod redogör 

för att resultaten inte kan gälla för andra lärare än de undersökta (Patel & Davidsson, 2011). 

Jag gjorde ett bekvämlighetsurval genom att välja att intervjua de lärare som faktiskt hörde av 

sig, oavsett vilken typ av tjänst de hade. 

4.1.2 Tillträde och insamlingsmetod 
 

För att kunna kontakta de lärare jag eftersökte valde jag att skriva ett missivbrev med relevant 

information gällande min studie som jag sedan delade ut på flera olika skolor (Patel & 

Davidsson, 2011). Breven delades ut en tisdagseftermiddag till skolpersonal som jag träffade 

eller blev hänvisad till, alltifrån arbetslagsledare till rektorer som lovade att dela ut dem 

samma eftermiddag eller på morgondagens konferens. I brevet uppgav jag att jag önskade 

snabbt svar och nämnde även vilka veckor som var fördelaktiga för genomförandet av 

intervjuer.  Andrea kontaktade mig via mejl på fredagen samma vecka medan Lisa och Erna 

kontaktade mig, också via mejl, på måndagen veckan efter. Ylva och Katrin hörde av sig tre 

veckor efter det att missivbrevet skickats ut. Alla fem gav förslag på datum, tid och plats 

vilket jag hade uppmanat om i mitt brev och mejl.  

De intervjuade lärarna fick själva välja plats för intervjun. Andrea och Ylva valde sina 

hemklassrum för sin förberedelseklass medan Lisa, Erna och Katrin valde ett arbetsrum i 

anslutning till personalrummet. Jag upplevde inte att val av plats påverkade deras möjligheter 

att svara på mina frågor, vilket jag grundar på att vi hade en god stämning, öppet klimat och 

att jag uppfattade deras svar och tankar som mycket ärliga och uppriktiga.  Det som gjorde 

dem mest nervösa, vilket de själva berättade för mig, var min mobiltelefon som jag använde 

för att göra ljudupptagning med. Dock hade alla full förståelse av mitt behov av att spela in 

intervjun då det möjliggör en friare intervju där jag inte behöver fokusera på att anteckna allt 

som sägs (Bryman, 2002; Lantz, 2013; Patel & Davidsson, 2011). Jag väntade med att börja 
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spela in tills läraren kände sig beredd (Lantz, 2013). Alla intervjuer hölls på eftermiddagar 

efter det att eleverna hade slutat sina lektioner. 

Inför intervjuerna hade jag iordningställt en intervjuguide, också kallad intervjuplan, vilket 

Bryman (2002), Lantz (2013) och Widerberg (2002) menar är en bra metod när en kvalitativ 

semistrukturerad intervju ska genomföras. En intervjuguide som stöd och ram för att lotsa mig 

själv och den intervjuade läraren genom samtalet, ökar möjligheterna att skapa ett gott 

samspel med trygg atmosfär, vilket är viktigt i en kvalitativ metod för att kunna få så 

relevanta svar som möjligt (Bryman, 2002; Lantz, 2013; Patel & Davidsson, 2011; 

Widerberg, 2002).  Min intervjuguide grundade sig på flera större öppna övergripande frågor 

som utgick på mina frågeställningar (Patel & Davidsson, 2011).  I fall att läraren skulle ha 

svårt att svara på frågorna så hade jag förberett flera uppföljande frågor som täcker 

delområden under de övergripande frågorna och som tar avstamp i tidigare forskning och teori 

(ibid.). Patel och Davidsson (2011) skriver att en låg standardisering av frågor är gynnsamt i 

intervjuer, vilket betyder att den ordning som frågorna ställs i anpassas efter det enskilda 

fallet. Även Bryman (2002) menar att flexibilitet är viktigt under intervjun. Däremot så valde 

jag att utarbeta min intervjuguide med en viss logisk följd enligt Lantz (2013) 

rekommendationer. En följd som intervjupersonen borde uppleva som naturlig, med 

konsekvensen att få ett så naturligt flöde som möjligt i vårt samspel under intervjun (ibid.). 

Samspelet är viktigt och avgörande för hur intervjun utvecklas och vilka svar som ges 

(Bryman, 2002; Lantz, 2013; Patel & Davidsson, 2011; Widerberg, 2002). Vid intervjuns 

inledning försökte jag ställa neutrala frågor där läraren exempelvis fick presentera sig själv, 

sin utbildning, yrkeskarriär och berätta om sin nuvarande anställning vilket kan skapa en 

trygg start (Lantz, 2013; Patel & Davidsson, 2011). Jag försökte även tänka på hur mina 

gester, mitt kroppspråk och språkbruk påverkade situationen (ibid.). Exempelvis försökte jag 

vara glad och positiv utan att tappa fotfäste och tyngd - intervjun är viktig för mig. Med hjälp 

av händerna kunde jag gestikulera när samtalet handlade om grupperingar eller förflyttningar 

för att förtydliga. Hur jag som intervjuare beter mig avspeglas även på den intervjuade läraren 

(Lantz, 2013; Patel & Davidsson, 2011). Genom att också vara lyhörd och följa upp lärarens 

tankar och resonemang i sina svar fanns också möjligheten för mig att upptäcka nya olika 

teman inom mina frågställningar (Widerberg, 2002), en accepterande och neutral hållning från 

mig sida gynnar detta (Lantz, 2013). Avslutningsvis försökte jag avrunda intervjun när jag 

upplevde en mättnad i lärarens svar (Lantz, 2013) och när omformuleringar av frågor till trots 

inte gav de svar som jag kanske förväntade mig att få. Att inte få svar, är ju också ett svar. 
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4.1.2 Analysprocessen 
 

Vartefter jag genomförde mina intervjuer valde jag att transkribera mina intervjuer vilket 

underlättar vid analysprocessen (Patel & Davidsson, 2013). Dock hann jag inte på grund av 

tidsbrist transkribera de två sista intervjuerna utan valde istället att lyssna på dem flera gånger 

för att sedan transkribera de delar som jag ansåg kunde svara på mina frågeställningar. I en 

kvalitativ metod kan flera analysverktyg användas och jag valde att läsa och lyssna på mina 

intervjuer flera gånger för att uppmärksamma olika teman, svarskategorier, mönster och 

kopplingar mellan de olika lärarnas svar (ibid.). Med hjälp av flera färgade pennor och små 

kommentarer markerade jag de delar i transkriberingarna som utgjorde olika teman som rörde 

sig området för studiens syfte och frågeställningar - en färg för varje tema. Samtidigt använde 

jag mig av studiens tidigare forskning, litteratur och det sociokulturella perspektivet för att se 

vilka kopplingar som kunde göras från dessa till mitt insamlade underlag. Vidare valde jag ut 

de citat från mina transkriberingar som kunde styrka de mönster och kopplingar i de teman 

som jag funnit och varit medskapare till (Kvale & Brinkman, 2014; Patel & Davidsson, 2013). 

Eftersom studien har ett begränsat antal sidor valde jag ut de citat som hade ett rikt innehåll 

som enligt mig väl återspeglade det som flera av lärarna framhöll i sina svar. I de 

exemplifierade citaten valde jag att skriva ut lärarnas fingerade namn då det underlättar för 

läsaren att förstå min analys och mitt jämförande av svar (Patel & Davidsson, 2013). I 

analysen skrev jag sedan vad jag uppfattade att läraren i fråga säger samt att jag gjorde en 

tolkning av vad den säger som sedan kopplades till tidigare forskning, litteratur och det 

sociokulturella perspektivet. 

4.1.3 Etiska principer 
 

I samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt hur man behandlar de individer som studeras 

(Bryman, 2002; Patel & Davidsson, 2013; Vetenskapsrådet, 2002). Därför har jag använt mig 

av dessa fyra forskningsetiska principer (ibid.): 

 Informationskravet. Jag delgav de intervjuade lärarna syftet för studien, informerade 

om att deras medverkan är frivillig och att de närhelst kan välja att avbryta sin 

medverkan. 

 

 Samtyckeskravet. Lärarna valde själva och frivilligt om de ville ställa upp i studien. 

 Konfidentialitetskravet. Lärarna medverkade i studien anonymt och jag använde 

fingerande namn för både individer och verksamheter i möjligaste mån. Materialet 

hanteras med försiktighet så att inte obehöriga kan nå det. 
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 Nyttjandekravet. Allt material som samlats kring lärarna får endast användas i denna 

studie. 

 

De fem lärare jag intervjuade fick alla skriva under det missivbrev som jag skickat till dem i 

samband med att jag sökte lärare till min studie. Detta för att kunna styrka min studie i fall att 

den skulle bli ifrågasatt. 

4.1.4 Metoddiskussion 
 

Val av metod och hur metoden genomförs har påverkan för studiers kvalité i slutresultatet 

menar Bryman (2002) och Patel och Davinsson (2011). Därför är det viktigt att kritiskt 

granska den valda  kvalitativa metodens validitet vilket jag gör i detta avsnitt. 

Något som jag anser har påverkat min studie är att jag behövde göra ett bekvämlighetsurval 

vilket framgår i beskrivningen av urval. I avsnittet för tillträde och insamlingsmetod berättar 

jag att på grund av det svala intresset fick skicka ut ett andra missivbrev med utvidgat urval - 

utvidgat från ordinarie klasslärare årskurs 5-6 till samma typ av lärare men årskurs 1-6. 

Turligt nog fick jag till slut ändå två ordinarie lärare som undervisar i just årskurs 5 och 6. 

Däremot valde jag att även intervjua de intresserade lärarna som inte arbetade som ordinarie 

utan som SVA- och förberedelseklasslärare. Varför jag valde att först göra ett smalt urval i 

mitt första missivbrev var därför att förhoppningen var att det insamlade materialet skulle 

kunna få validitet inom ramen för mitt urval. Validitet inom en kvalitativ datainsamling 

innebär bland annat enligt Patel och Davidsson (2011) att forskaren, alltså jag, lyckas skaffa 

ett material och underlag som kan ge en trovärdig tolkning av det som studien syftar att 

undersöka och därmed öka generaliseringsbarheten.  Men eftersom intresset var svalt och den 

möjliga orsaken till det var att det genomfördes nationella prov i skolorna. En vidare tolkning 

kan vara att just genomförandet av nationella prov kan upplevas som mycket tids- och 

energikrävande av lärare. Kanske var det därför som lärare ansåg sig inte ha tid, ork eller lust 

att medverka i min studie. Därför gjorde jag alltså ett bekvämlighetsurval som kan påverka 

validiteten i och generaliseringsbarheten av slutresultatet enligt Patel och Davidsson (2011). 

Samtidigt skriver de också att varje kvalitativ forskningsprocess är unik och det är svårt ”att 

fixera några regler eller procedurer för att säkerställa validiteten” (2011, s. 106) vilket även 

Bryman (2002) hävdar. Dock kan en kvalitativ analys av ett fenomen och genom att visa 

variationer inom fenomenet leda till förståelse av fenomenet i dess kontext (Patel och 

Davidsson, 2011) vilket jag menar att min studie gör. 
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I avsnittet för analysprocessen beskrivs hur jag inte hann transkribera alla intervjuer på grund 

av tidsbrist. Transkribering av intervjuer är tidskrävande skriver Patel och Davidsson (2011). 

Fördelen med att ha intervjuerna utskrivna är att de kan läsas flera gånger och med hjälp av 

exempelvis färgade pennor markera viktiga delar som vara viktiga för analysprocessen vilket 

blir svårare att se och uppmärksamma om intervjuerna bara lyssnas på (Patel & Davidsson, 

2011). Risken blir då att något viktigt kanske missas (ibid.). Däremot lyssnade jag många 

gånger på de sista intervjuerna och transkriberade större delar som rörde sig i området för 

studiens frågeställningar, vilket jag anser minskade risken för att något av relevans inte skulle 

komma med i analysprocessen. 

 

5. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer mina resultat och analyser att presenteras.  Dessa redovisas genom två 

teman som utgörs av studiens frågeställningar. Flera exempel som är grundade på de 

transkriberade intervjuerna med lärarna i studien exemplifierar de två teman som framkommit 

under analysarbetet. Varje tema är kopplat till tidigare forskning och det sociokulturella 

perspektivet som stöd för att svara på studiens syfte och frågeställningar.  

5.1 Hur lärare arbetar med nyanlända elevers möjlighet till social delaktighet 
 

Inledningsvis presenteras två exempel som beskriver lärarnas arbete, erfarenheter och tankar 

om möjligheten att använda klasskamrater som stöd i mottagandet av nyanlända elever i den 

ordinarie klassen. 

Exempel 1 - Klasskamratsstöd 

A:  […] någon som kan informera på ett bra sätt, som kan inlemma eleven i undervisningen, 

som jag tror har blick för vad en ny elev bör veta och som kan hjälpa till på ett bra sätt.  

M:   Har du använt elever som har samma modersmål som hjälp någon gång? 

A:    Ja, det har jag ju gjort. Det är ju också bra för att förklara ’kan du berätta det här?’ och 

det fungerar ju oftast bra. […] För att se till att nu händer det något, nu är det rast, nu 

blir man visad var matsal, gympasal och så vidare ligger. Att någon har huvudansvar, att 

man kan varva ’idag är det ni, imorgon är det någon annan…’. Faddersystem tycker jag 

är lämpligt när man får nya elever. (Andrea) 
 

Andrea beskriver här hur hon tar hjälp av elever i klassen för att stödja, informera och 

inlemma den nyanlände eleven i undervisningen. Hon beskriver att en lämplig stödjande elev 

är en elev som har ”blick” för vad som kan vara viktigt för den nye eleven att veta, någon som 

har erfarenhet och har förmågan att stötta på ett bra sätt. Andrea lyfter även begreppet 
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”faddersystem”, vilket jag tolkar är just det som hon beskriver tidigare i citatet. Här 

poängterar Andrea att det är viktigt att låta ansvaret för fadderuppdraget alternera mellan 

eleverna. På så vis blir flera delaktiga i stödet kring den nyanlände eleven och på så sätt lär 

känna denne. Ur ett sociokulturellt perspektiv lär sig eleverna i samspel med andra, något jag 

tolkar sker genom detta faddersystem. Dels tillägnar sig den nyanlände eleven nya 

erfarenheter och kunskaper, dels klasskamraterna som har möjlighet att lära sig av den nye 

eleven. Finns möjligheten att använda sig av en elev med samma modersmål är det också ett 

bra alternativ, menar hon. Översatt till det sociokulturella perspektivet är det språkliga 

redskapet här viktigt för att eleverna ska kunna mediera sig med varandra (Wyndhamn et al., 

2000). Men även gester och fysiska artefakter spelar en viktig roll i kommunikationen mellan 

elever vilket både Gullberg (2015) och Ladberg (2003) hävdar.  

Exempel 2 - Klasskamratsstöd 

E:    […] Det beror ju mycket på vilket land det här barnet kommer ifrån. Men har jag då den 

här nationaliteten i mitt klassrum sedan tidigare så skulle det bli väldigt naturligt att 

placera barnet tillsammans med det barnet som finns i klassen redan…. Om det är från 

Syrien eller från Afghanistan eller från Somalia eller från vart det nu är… Och sen så 

skulle jag nog förmodligen prata med några elever som jag kan lita på och säga att ”Kan 

du hjälpa nu, det här barnet här, ta hand om, visa på rasten och ja så.. Vilken svår fråga! 

(Erna) 
 

Även Erna menar, precis som Andrea, att elever i ordinarie klassen är ett bra stöd, elever som 

hon känner att hon kan lita på. Elever som hon menar har förmåga till omhändertagande, är 

hjälpsamma och kan visa skolan. Min tolkning är att eleverna som Erna beskriver är bra 

förebilder, trygga och ansvarsfulla. Inledningsvis säger hon att nationalitet och språk som 

gemensam nämnare gör att hon naturligt skulle placera den nyanlände med en elev i klassen 

som har samma typ av bakgrund och språk. Avslutningsvis säger hon att det var en väldigt 

svår fråga. Däremot tolkar jag att hon egentligen inte alls har svårt att svara eftersom hon 

direkt beskriver hur hon faktiskt skulle gå tillväga i mottagandet av den nyanlände eleven och 

att det då för henne just faller ”naturligt” att placera eleven med en elev med samma språk. 

Däremot skulle en möjlig förklaring till hennes känsla av att det är svårt att svara på frågan 

hänvisas till att hon inte har reflekterat tidigare över hur hon faktiskt går eller skulle gå 

tillväga i mottagandet av en nyanländ elev. Att som lärare uppfatta vad den själv gör och vad 

som anses som pedagogiskt kan vara svårt och det är också något som Eriksson (1999) sett i 

sina studier. 

Både Erna och Andreas sätt att resonera visar att de har förståelse för att nyanlända elever kan 

uppleva ensamhet och otrygghet. Båda lärarna nämner i citaten ovan vikten av att använda 
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språket som redskap för att både förstå och ta till sig ny kunskap. Genom att kunna 

kommunicera på sitt modersmål och kodväxla ökar möjligheterna för den nyanlände elevens 

sociala delaktighet i den nya klassen vilket också Ladberg (2003) skriver. Min tolkning är den 

samma att den stödjande eleven blir ett redskap med både sina kunskaper och språkliga 

kompetens. Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet genom att lärande sker med 

hjälp av artefakter, i detta fall en elev och språk (Säljö 2000; Wyndhamn et al., 2000). Eleven 

stöttar genom scaffolding då den visar, berättar om och svarar på frågor samtidigt som den 

nyanlände eleven approprierar när den ser hur den stödjande eleven gör och talar. Genom att 

ha en förebild ökar möjligheten för den nyanlände att själv utföra handlingar och tala på egen 

hand (ibid.). Exemplen visar att Andrea och Erna innehar en god relationskompetens inom 

den sociala sfären genom att de har förståelse för den nyanländes situation och dennes behov 

av trygghet och gemenskap med andra elever (Aspelin, 2015). 

Att Erna direkt lyfter språket och nationaliteten som gemensam nämnare och redskap i 

mottagandet och interaktionen i den ordinarie klassen, till skillnad från Andrea som först 

nämner det efter att jag frågat henne, kopplar jag till deras tjänster och arbetssituation. Andrea 

arbetar i en förberedelseklass och svarar mer generellt och allmänt om hur hon har gjort 

tidigare eller skulle göra. Erna å andra sidan arbetar både utanför och inom den ordinarie 

klassen och vet därför mer tydligt hur hon handlingen skulle göra. Att det är skillnad in Erna 

och Andreas sätt att svara kan härledas till sociokulturella perspektivet då kontexten, deras 

olika tjänster och arbetssituationer, påverkar deras sätt att tänka och resonera (Säljö, 2000). 

Dessutom skriver Nilsson (2015) att lärarens erfarenhet av att ta emot nyanlända elever 

påverkar deras sätt att agera vilket stödjer min analys. 

Exempel 3 - Problem med klasskamratsstöd 

Att försöka ta hjälp av elever som stöd i mottagandet behöver inte vara oproblematiskt, vilket 

Lisa beskriver nedan. 

L:   En del barn vill ju inte bli ihopföst med någon annan människa. Lika lite som någon 

annan säger att ’här är ju du, varsågod och prata med den här!’. Det är ju inte säkert att 

du tycker om den här personen för den skull…. Så att det.. Det ÄR svårare! Det brukar 

lätta när språket blir bättre. Men det är tufft innan man känner att barnet känner att ’jag 

kan uttrycka vad jag tänker och tycker’. (Lisa) 
 

Lisa berättar här att det inte är självklart att en lärare kan använda sig av en stödjande elev. 

Hon menar att hon inte kan tvinga en elev att ställa upp om den inte vill, inte heller leda den 

nye eleven in i en ny relation om den inte vill. Hon menar också att bara för att elever ingår en 

ny relation så innebär det inte att de automatiskt tycker om varandra. Jag tolkar det som att 
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Lisa tycker att det är viktigt med personkemi. ”Att det ÄR svårare” tänker jag betyder att det 

är svårare för både lärare och nyanländ elev att öka den sociala delaktigheten än om det 

exempelvis hade kommit en ny svensktalande elev till klassen. Svårigheten ligger i språket 

och det brukar lätta just när språket blir bättre menar hon. Lisa säger också att det är tufft 

innan hon själv känner att också barnet känner att den kan uttrycka vad den tycker och tänker. 

Lisas sätt att resonera ovan visar att hon försöker se till både den nyanlända elevens bästa 

samt eleverna i den ordinarie klassen genom att försöka göra det som hon tror är bäst för alla. 

Hennes resonemang kan föras tillbaka till van Manens (1993, refererad i Eriksson, 1999) 

tankar om att vara pedagogisk är att vara föräldralik. Att handla med ögon för barnets bästa.  

Exempel 4 - Svårt att skapa relationer 

På min fråga om vilka relationer som uppstår när en nyanländ elev börjar i gruppen svarar 

Lisa följande. 

L:   Det är väldigt olika beroende på vilket barn det är som kommer. Är det en pojke som 

gillar fotboll kommer in väldigt snabbt och en flicka i senare delen av mellanstadiet, 

som inte är en bollsportare, har svårare. […] Därför att barn i den åldern leker inte. Utan 

man pratar och man umgås och de är inte med i, ligger inte i nivå på språket, så de 

tycker att det är mycket mycket tyngre. […] Men så är det ju inte alltid att den som 

kommer, det är ju inte säkert att den vill vara med den personen som kommer och 

erbjuder sig. (Lisa) 
 

Lisas svar påvisar inte om de eventuella relationerna och samspelen hos eleverna i årskurs 4-6 

skulle utspela sig i klassrummet eller utanför undervisning, men eftersom att hon säger att 

”barn i den åldern leker inte” tolkar jag att hon menar det sociala deltagandet under raster och 

övrig skoltid. Den nyanländes bakgrund, erfarenheter och kunskaper menar hon spelar roll 

huruvida eleven lyckas samspela och umgås med sina nya klasskamrater i det nya landet. Är 

det ett barn som har kunskaper i sport, i detta fall fotboll, kan eleven i fråga komma in väldigt 

snabbt i umgänget. Att fotboll och sport kan öka den sociala delaktigheten menar jag bottnar i 

att sporter har regler som ofta är internationella samt att de inte kräver särskilt välutvecklad 

verbal kommunikation. Bara genom kroppsspråkets rörelser, gester, blickar, mimik och ljud 

kan eleven interagera med andra och på så vis uppstår ett samspel och gemenskap i sporten. 

Här blir det tydligt att de artefakter som det sociokulturella perspektivet använder sig av inte 

nödvändigtvis behöver vara något materiellt eller språkligt, utan bara kroppen i sig är ett 

verktyg för interaktion (Säljö, 2000; Wyndham et al., 2000). Lisa menar vidare den nyanlände 

elev som inte deltar i sportsliga aktiviteter har svårare att komma in i gemenskapen eftersom 

det kräver att eleven pratar och umgås med sina klasskamrater. Språket blir ett hinder för 

gemenskap och samspel om det inte ligger på rätt nivå. Jag tolkar här att Lisa menar att 
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språket är nyckeln till framgång, inte bara till skolframgång som Juvonen (2015) skriver utan 

även social framgång i form av social delaktighet. Lisa poängterar också igen att möjligheten 

till användandet av klasskamrater som stöd i mottagandet inte är oproblematiskt. Hon säger 

att en elev som frivilligt erbjuder sig att umgås inte alltid accepteras av den nyanlände. 

Lisas tankar om att inte påtvinga elever relationer (se exempel 3) visar hennes 

relationskompetens inom elevernas sociala sfär då hon inte vill att de ska uppleva obehag, 

något som Aspelin (2015) framhåller som viktigt i läraryrket. Samtidigt ingår det i lärares 

uppdrag att skapa goda relationer, stärka elevers självkänsla och hantera konflikter som 

uppstår i undervisningen vilket bland annat kan ske genom gruppträning.  

Exempel 5 - Gemenskap i klassen 

Ylva som arbetar i en ordinarie klass årskurs 6 där majoriteten av eleverna har annat 

modersmål än svenska och som fått flera nyanlända elever till sin klass under de senaste två 

åren, berättar hur hon tänker kring skapandet av gemenskap i klassen. 

Y:  Vi har jobbat jättemycket med värdegrund. Vi har jobbat jättemycket med det här hur vi 

är med varandra, hur vi pratar med varandra. Och min kollega och jag, vi har liksom 

kört väldigt hårt med det. För att liksom försöka bygga ett fundament på någonting och 

sen bygga vidare. För vi anser ju båda två, att för att du ska kunna lära dig nya saker 

rent kunskapsmässigt så måste du ha ett fundament och stå på. Och då handlar det 

mycket om värdegrund. Att du ska känna dig trygg med dig själv och veta vad är okej 

och vad är inte okej. Sen är det klart att det händer saker, självklart, men vi har jobbat 

jättehårt med just allas lika värde. ’Du kommer från Somalia, jag kommer från Sverige. 

Du har en thailändsk mamma..’ och så vidare och så vidare. Så här är det! Jag upplever 

inte som att det är något konstigt i vår klass. (Ylva) 
 

Ylva menar att en värdegrund är mycket viktigt i klassen. Hon beskriver hur hon tillsammans 

med sin kollega, som hon delar klassen med, lägger ner mycket hårt jobb för att synliggöra 

hur eleverna i klassen ska vara med varandra, hur de pratar med varandra och att alla är lika 

mycket värda. Hur eleverna beter sig och samspelar med varandra påverkar deras möjlighet 

till att lära sig och ta till sig nya kunskaper, menar Ylva och hennes kollega. Hon säger även 

att det är av stor vikt att eleverna känner sig trygga med sig själva och vet vad som är okej och 

inte okej i olika situationer. Tryggheten menar hon är fundamentet för hela lärprocessen och 

därför är en värdegrund grunden för allt som sker inom skolan tolkar jag. Ylvas aktiva arbete 

med och resonemang kring värdegrunden är också det som Elvstrand (2009) framhåller är 

otroligt viktigt i skolan. Vikten av social delaktighet som möjlighet till gruppgemskap, 

tillhörighet, vänskap, goda relationer och ömsesidig acceptans (ibid.). Vems, vilkas eller 

vilken värdegrund som eftersträvas preciserar inte Ylva. Men av hennes svar att döma tolkar 

jag att hon menar den värdegrund som styrdokumenten uppmanar ska genomsyra hela skolans 
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och utbildningsväsendets verksamhet. Jag tolkar även att hon syftar på en värdegrund som 

hon och hennes kollega gemensamt skapar och upprätthåller tillsammans med sina elever. 

Enligt det sociokulturella perspektivet kan skapandet av den gemsamma värdegrunden uppstå 

i samspelet mellan lärare-lärare, lärare-elev och elev-elev (Säljö, 2000) vilket alltså sker här 

enligt min tolkning.  En gemensam värdegrund menar jag också kan kopplas till den typ av 

språkpolicy som Cummins (2000) förespråkar. Genom att utveckla gemensamt arbets- och 

förhållningssätt i hur lärare ska hantera den heterogena elevgruppen med olika språk- och 

livsbakgrund ökar möjligheterna att skapa en undervisning som tillmötesgår behoven både i 

elevgruppen och för varje individ i den. När lärare hanterar situationer på liknande sätt ökar 

elevens känsla av säkerhet och trygghet i sitt handlande vilket även Colnerud (1995) påpekar. 

Ylva och hennes kollegas hårda arbete med att använda en gemensam värdegrund som 

fundament för potentiellt lärande kan härledas till den proximala utvecklingszonen (Säljö, 

2000). När Ylva och kollegan uttalar och synliggör vikten av gemensam värdegrund 

tillsammans med eleverna, exempelvis med utgångspunkten att alla elever har olika ursprung, 

stöttar de dem i utvecklandet av sin relationskompetens och olikheterna som framkommer 

upplevs sedan inte som något konstigt. I samspelet stöttar alla involverade varandra och 

möjligheten för appropriering infinner sig – både elever och lärare får tillfälle att utveckla sin 

sociala kompetens mot tidigare erfarenheter. Då den sociala kompetensen ökar hos eleverna 

ökar även möjligheten till socialt deltagande vilket gynnar lärandet då eleverna använder sig 

av varandra som resurs och verktyg för att förstå ny kunskap och bekräfta den befintliga.  

Exempel 6 - Implicit och explicit värdegrundarbete 

Ylva berättar vidare om hur värdegrundsarbete kan göras synligt och explicit i 

undervisningen. Men värdegrundarbetet kan också göras mer osynligt och explicit menar hon. 

Y:  Vi har ju gjort massa olika saker, vi har suttit i små grupper. […] Vi jobbar ju väldigt 

nära vårt trygghetsteam och de kommer ju med jämna mellanrum med olika aktiviteter 

som vi i klasserna ska genomföra. Och det handlar ju just om värdegrund. Men för 

övrigt när det gäller sådana där saker så är det mera att vi tar upp det i de olika ämnena 

tänker jag. Typ som i samhällskunskapen, religionen. För i de ämnena så kommer ju det 

här med hur olika, hur vi är, olika ursprung och så. Så det är… det blir inget konstigt. 

M:   Det integreras i undervisningen..? 

Y:    Ja jag tycker det. Det är ju i så fall att någon har kallat någon för något särskilt på grund 

av ens religion eller hudfärg eller något sådant. Men då är det ju klart att man plockar 

det direkt! Men annars blir det ju mycket i So-ämnena. Just det här med 

värdegrundsarbete. (Ylva) 
 

Ylva berättar vidare om att skolans trygghetsteam med jämna mellanrum besöker skolans 

klasser. Med sig har trygghetsteamet olika aktiviteter som klassen ska utföra i syfte att arbeta 
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med vad jag tolkar som just skolans värdegrund. Aktiviteterna varierar och ibland sitter 

eleverna i små grupper.  Också här blir det tydligt hur eleverna används som resurs för 

lärandet och utvecklandet av relationskomptens och skapandet av gemensam värdegrund. 

Genom trygghetsteamets närvaro skapas arenor för grupplärande som Elvstrand (2009), 

Otterup (2014) och Schjellerup Nielsen (2006) menar är en metod att stärka och öka den 

sociala delaktigheten. Att trygghetsteamet existerar och verkar i skolan menar jag visar att 

skolan har förståelse av vikten av just social delaktighet som framgångsfaktor i lärandet. Med 

att nämna användandet av små grupper tror jag Ylva vill berätta att då utvidgas möjligheten 

för varje individ att komma till tals och göra sin röst hörd. Det visar att Ylva har erfarenhet av 

och förstår att elevernas relationer i den sociala sfären påverkar varje individs chans till att bli 

sedd och hörd precis som Aspelin (2015) skriver om. Små grupper ökar alltså elevens 

tillfällen för social delaktighet. 

När skolans trygghetsteam besöker klasserna blir det tydligt för eleverna att det arbetar just 

med värdegrund och hur de ska bemöta människor i sin omgivning. Ylva berättar att 

värdegrundsarbetet dessutom genomsyrar de vanliga undervisningsämnena vilket jag då tolkar 

blir mindre synligt för eleverna, inte lika uttalat - mindre tydligt. Hon menar att i exempelvis 

SO-ämnena såsom samhällskunskap och religion så ingår det att lära sig om hur olika 

människor är och att människor har olika ursprung och då blir det inte konstigt att prata om 

detta. Jag tolkar det som att Ylva menar att det faller naturligt att prata om värdegrund i 

samband med dessa ämnen då den integreras i dem.  

Om eleverna skulle kalla varandra för något, enligt min tolkning i negativ bemärkelse, utifrån 

religion eller hudfärg eller liknande attribut så skulle Ylva plocka det direkt säger hon. Att 

”plocka det direkt” översätter jag till att hon direkt skulle hantera händelsen så fort hon har 

fått vetskap om den. Genom att hantera och försöka lösa konflikter baserade på avvikande 

attribut motverkar Ylva det som Elvstrand (2009), Rosen och Widen (2015) och Thornberg 

(2006) menar kan leda till att elever hamnar utanför den gemenskap som är så viktig för 

eleven. Både Ylva och Lisa berättar under sina intervjuer att när elever hamnar i konflikter 

med varandra använder elever med annat modersmål än svenska just sitt modersmål för att det 

ligger dem närmast känslomässigt samt att de hoppas kunna dölja konflikten för den ofta 

svensktalande skolpersonalen. Ylva berättar också att elever ibland lär varandra fula ord på 

respektive språk som de sedan använder som en kränkning gentemot varandra. Elevernas 

kodväxling mellan svenska, modermål eller annat språk kan alltså inte bara utgöra en 

möjlighet till språk- och kunskapsutveckling som Cummins (2000), Kästen-Ebeling och 
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Otterup (2014) och Ladberg (2003) skriver om utan utgör också en risk för de kränkningar 

och det utanförskap som Elvstrands (2009) studie visar på. Hur Ylva eller Lisa skulle välja att 

lösa konflikter som uppstått på annat språk än svenska var inget som de berättade om och 

heller inget som jag ställde någon följdfråga på. Men under intervjun framkom det att en av 

anledningarna till att lärare framhåller svenska som det språk som ska användas i skolan så 

långt det är möjligt är att just att konflikter inte ska uppstå utanför lärares eller elevers 

språkförståelse. Under intervjun säger Ylva, vilket inte framkommer i det presenterade 

exemplet ovan, att ”svenskan är ju det vi har gemensamt” vilket jag tolkar som att det 

gemensamma språket är kittet som gör att alla kan samspela med varandra språkligt. Det 

språkliga kittet skulle också kunna kopplas till den allmänna uppfattningen om att språket är 

nyckeln till skolframgång (Juvonen, 2015).  

Sammanfattningsvis har jag visat på lärarens erfarenheter och tankar om deras arbete med 

elevers möjlighet till socialt deltagande i den ordinarie klassen.  Det framkommer att lärare 

använder sig av elever i den ordinarie klassen som stöd och resurs i mottagandet av nyanlända 

elever. Det underlättar för den nya eleven när de ska lära sig hur skolan och undervisningen 

fungerar och med fördel kan elever med samma modersmål placeras tillsammans då språket är 

viktigt för både språk- och kunskapsutveckling på det nya språket. Att tillåta kodväxling 

mellan svenska och annat språk i undervisningen kan dessvärre också innebära att uppstår 

konflikter som just försöker döljas genom kodväxling. En lärare menar också att elever inte 

kan tvingas in i relationer med hänsyn till att nya relationer kan leda till obehag då språket kan 

vara ett hinder. Dock visas exempel på att gruppträning med värdegrund som fundament kan 

skapa en accepterande och välkomnande klassrumsmiljö vilket kan minska obehaget inför 

eventuella hinder i form av språk.  

5.2   På vilka sätt har den nya mottagningsorganisationen påverkat lärares arbete 

integreringen av nyanlända elever 
 

Nedan följer exempel som svarar på min andra frågeställning som berör hur lärares arbete har 

påverkats av integreringen av nyanlända elever. I intervjuerna framkommer att lärarna i fråga 

inte har tagit emot några nyanlända elever sedan de nya riktlinjerna i mottagandet av 

nyanlända elever trädde i kraft i januari 2016. Däremot redovisar exemplen viktiga 

erfarenheter, kunskaper och tankar om hur lärare hanterar integreringsarbetet i klassen.  
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Exempel 7 - Ändrat arbetssätt 

Inledningsvis svarar Ylva på frågan om hur hon skulle behöva ändra sitt arbete sedan de nya 

riktlinjerna infördes. 

Y:    Jag tror inte jag tänker så annorlunda mot vad jag har gjort de sista två åren då jag har 

fått så många nyanlända… Jag har ändrat min undervisning jättemycket! Jag tror 

kanske, jag tror egentligen inte att de andra barnen märker det men jag känner det själv, 

för det tar mycket mera energi att undervisa i svenska för du måste jobba mera med en 

massa olika… Du kan inte bara prata, du måste skriva, du måste använda bilder, du 

måste använda kroppen, du måste fråga mera.. Ja, ett exempel, bara det här när jag läser 

högt. Jag gör ju det fortfarande fast de här barnen är så stora och de älskar det! Och den 

här boken vi läser nu, jag vet inte om du känner igen den, den.. det finns rätt mycket 

svåra ord, den har ju några år på nacken. Då får jag ta in synonymer som är lättare för 

de nyanlända att förstå. Ibland stannar jag upp och frågar ’vet ni vad det här är för 

någonting?’. (Ylva) 
 

Ylva berättar att hon inte tänker annorlunda mot vad hon har gjort de senaste åren eftersom 

har tagit emot många nyanlända de senaste två åren. Däremot har hon ändrat sin undervisning 

jättemycket vilket hon beskriver som att hon arbetar på flera olika sätt. Ylva menar att hon 

inte bara kan prata utan hon måste skriva, måste använda bilder, måste använda kroppen och 

att de varierande arbetssätten kräver mycket energi enligt henne. Eftersom hon använder 

”måste” flertalet gånger tolkar jag det som att det är mycket viktigt att undervisa på ett 

varierat sätt, mer än tidigare då förmodligen den stora majoriteten av eleverna hade svenska 

som modersmål i hennes klasser och det räckte med att ”prata”.  När Ylva använder kroppen 

som verktyg och för stöd genom gester för att öka språkförståelsen, är det enligt Gullberg 

(2015) och Ladberg (2003) helt rätt. Kroppen som verktyg och artefakt kan också härledas till 

det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000; Wyndhamn et al., 2000). Att Ylva ändrade 

arbetssätt tror hon inte att de andra eleverna märkt av, men hon har märkt det själv. Hon säger 

också att hon måste fråga mera nu vilket hon bland annat gör vid högläsning. När hon säger 

”jag gör det fortfarande fast de här barnen är så stora och de älskar det” tolkar jag som att hon 

menar att det finns en allmän uppfattning om att äldre elever inte tycker om högläsning, att 

det kan upplevas barnsligt men att hennes elever blir tillfredställda av den typen av 

undervisning. En möjlig tolkning skulle kunna vara att elever med annat modersmål än 

svenska inte blir lästa för hemma på svenska i samma utsträckning som de med svenska som 

modersmål och hennes klass består ca 65 % av elever med annat modersmål än svenska. 

Rosen och Wedin (2015) menar att det är viktigt att lärare ger elever som talar annat 

modersmål i hemmet en varierad undervisning där högläsning kan vara en sorts undervisning. 

Boken hon läser vid tillfället för intervjun innehåller ganska mycket svåra ord då det är en 

gammal bok och därför försöker hon använda synonymer för att de nyanlända lättare ska 
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förstå. Ibland stannar hon upp och frågar eleverna istället för att ge dem svaret direkt. Att 

Ylva har ändrat sitt arbetssätt under de senaste åren visar att hon har antagit utmaningen att 

utvecklas i sin yrkesprofession för att kunna möta och undervisa nyanlända elever, något som 

både Cummins (2000) och Elvstrand (2009) menar är viktigt i dagens skola. Den risk som 

Nilsson (2015) nämner att inkludering i ordinarie kan leda till utanförskap motarbetas av 

Ylvas sätt att tänka och handla. 

 

Exempel 8 - Använda verktyg 

Även Erna har tankar om hur hon skulle kunna använda verktyg i sin undervisning med 

nyanlända elever. 

 

E:   Ja, man får ju använda då de kompensatoriska hjälpmedel då som man har och så är det 

ju först och främst då. Vi har ju några Ipads på skolan nu, så en elev kan ju få tillgång 

till en Ipad mer än övriga elever i klassrummet tänker jag för att då kunna använda sig 

utav inläsningstjänst till exempel. För att få ett kapitel uppläst på sitt hemspråk eller få 

en sammanfattning i alla fall om kapitlet på sitt hemspråk. (Erna) 
 

I exemplet ovan beskriver Erna hur hon skulle använda kompensatoriska hjälpmedel som 

främsta verktyg. Kompensatoriska hjälpmedel tolkar jag är hjälpmedel som just kompenserar 

där den nyanlände eleven har brister, då främst i det svenska språket. Vidare beskriver hon att 

en Ipad är ett sådant hjälpmedel då det finns ett program som heter ”inläsningstjänst” som 

läser upp kapitel eller en sammanfattning på den nyanländes modersmål. Erna berättar att 

skolan där hon arbetar har några Ipads och att den nyanlände skulle kunna få tillgång till en 

sådan mer än övriga elever. Det blir tydligt att Erna förstår vikten av den nyanlände elevens 

behov att kunna följa och ta del av undervisningen som sker på svenska. Eleven får samma 

ämneskunskaper via inläsningstjänst, om än på sitt modersmål. Under intervjun säger Erna 

också, dock inte samband med citatet ovan, att ”bara för att barnet inte kan språket är den ju 

inte liksom... har den ju, den kan ju sitta med hur himla mycket ämneskunskaper som helst!” 

vilket också påvisar vikten av att eleven faktiskt behöver verktyg för att kunna befästa sin 

tidigare kunskap på sitt modersmål och gärna i kombination med språk- och 

kunskapsutvecklingen på sitt andraspråk vilket är mycket gynnsamt menar Bergendorff 

(2014), Cummins (2000, Kästen och Otterup (2014) och Rosen och Wedin (2015). Ipaden blir 

ur en sociokulturell synvinkel ett verktyg för mediering av undervisningen för den nyanlände 

eleven och ett stöd för att kunna ta till sig undervisingen inom zonen för den proximala 

utvecklingen (Gibbons, 2013).  
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Exempel 9 - Modersmål och studiehandledare 

En konsekvens av att nyanlända elever bara tvingas prata svenska är att de kan ge upp sitt 

modermål, vilket vi ovan sett är ogynnsamt för kunskaps- och språkutvecklingen på det andra, 

nya, språket. Ylva beskriver hur studiehandledare, i detta fall en somalisktalande 

studiehandledare, kan motverka att elever ger upp sitt modersmål. 

 

Y:   Hon kommer ibland in i klassrummet och är med, går runt, förstärker språket, översätter 

när hon märker… Hon känner ju barnen, har hon börjat gjort nu ordentligt. Ibland tar 

hon med sig dem ut i grupper, så jobbar hon och jag tycker att det är jätte jättebra! Än 

att hon ska ta med sig en elev och en elev och så. […] 

M:  Då när hon hjälper de här barnen i klassrummet, faller det sig naturligt för de andra, 

vänjer de sig med att hon rör sig där? 

Y:    Det har blivit något naturligt i vår klass och det är ju det som är så häftigt. När de här tre 

grabbarna kom från Somalia för, nu ska vi se, i 5:an var ju det, det liksom... det bara 

blev! Det har liksom inte varit något konstigt. Sen kan jag känna ibland att man är flera 

vuxna i klassrummet, ibland kan det bli lite för många, alltså.. Men nej, inte i hennes 

fall. Hon svävar runt här bara, stöttar och hjälper. (Ylva) 
 

Den somaliska studiehandledaren är ibland med inne i klassrummet där hon går runt och 

förstärker språket och översätter. Ibland tar den med elever ut i grupper istället för en och en, 

det arbetssättet tycker Ylva är jättebra. Ylva säger att handledaren börjar lära känna eleverna 

ordentligt nu och därför märker vilka som behöver hjälp. På min fråga om andra elever vänjer 

sig till studiehandledarens närvaro svarar hon att det har blivit naturligt i deras klass och det 

tycker hon är så häftigt. Hon förklarar vidare att när tre somaliska pojkar kom under förra 

årskursen säger hon att ”det bara blev” och att det inte har varit något konstigt, vilket jag 

tolkar som att det är samma somaliska handledare som har funnits i klassen sedan minst ett år 

tillbaka med resultatet att både studiehandledarens och elevernas möjlighet att lära känna 

varandra har ökat med tiden. Förutom tiden verkar det vara svårt för Ylva att förklara hur det 

har gått till för att studiehandledarens närvaro ska kännas naturlig och okonstlad.  En möjlig 

förklaring kan vara Ylvas attityd gentemot studiehandledaren och hela elevgruppen då 

Elvstrand (2009) menar lärares synsätt på individer får konsekvenser. Vad lärare väljer att 

göra i undervisningen och hur de väljer att utföra den påverkar allas samvaro (ibid.) Enligt 

mig visar detta återigen att Ylva har god förståelse för sin roll och position som lärare och att 

hennes samspel med både elevgruppen och studiehandledaren påverkar den sociala sfär som 

Aspelin (2015) hävdar att lärare måste ha kompetens inom. Exakt vad Ylva gör är svårt att 

veta utifrån dessa citat men under intervjun uppfattar jag henne som otroligt positiv, 

optimistisk och lösningsfokuserad. Hon har en härlig tillåtande attityd som jag tror sprider sig 

till dem hon samspelar med. Dock påpekar hon att hon ibland känner att det kan bli lite för 

många vuxna samtidigt i klassrummet. Min tolkning är att hon menar att det kan bli för många 
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samtal som förs i klassrummet vilket kan skapa hög ljudnivå och mycket rörelse som kan 

inverka negativt på undervisningen. Förslagsvis bör en studiehandledare vara som hennes 

somaliska som bara ”svävar runt” vilket jag tolkar som att handledaren är lugn och diskret 

vilket gör att lärare lättare kan hantera denna nya komplexa undervisningssituation som även 

Rosen och Wedin (2015) skriver om. 

 

Exempel 10 - En bra studiehandledare 

Vad som utgör en bra studiehandledare har lärarna i studien en gemensam samsyn om. Det 

exemplifieras i citatet nedan. 

 

L:    Får du en studiehandledare som är ganska bra i svenska, det är ett krav för att det ska 

fungera bra, så är det ju mer att, framförallt på mellanstadiet att eleven vet ju ofta vad 

den vill ha för hjälp. […] Då tar de ju med sig sin bok och ber att läraren hjälper dem. 

Men har du en lärare som själv inte är så bra i svenska, vilket händer, så kan det vara en 

elev som har varit mindre än två år i Sverige säga att ’det här går inte, hon kan inte 

hjälpa mig. Hon är sämre i svenska än vad jag är’. (Lisa) 
 

Lisa berättar här att det är av stor vikt att läraren, vilken jag tolkar som studiehandledaren, 

som eleven blir tilldelad är ganska bra i svenska. Hon menar att det är ett krav för att det ska 

fungera. Hon har erfarenhet av att nyanlända elever som har varit i Sverige mindre än två år 

berättat för henne att det inte fungerar med studiehandledaren som då har bristande kunskaper 

i svenska.  Eleverna har då sagt att studiehandledaren inte kan hjälpa till och att den är sämre 

än eleven själv på svenska. Lisa säger också att det är när eleven går på mellanstadiet som den 

själv vet vad den vill ha och behöver för hjälp. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det lätt att 

förstå att studiehandledaren måste ett ha bra och fungerande svenskt språk. Om den ska kunna 

hjälpa eleven genom scaffolding som i sin tur ska leda till elevens appropriering krävs det att 

handledaren har kunskaper som ligger högre och utanför elevens närmaste utvecklingszon och 

på så vis kan vara en förebild (Säljö, 2000). 

 

Exempel 11 - Samarbete 

Hur arbetet och samarbetet mellan lärare och studiehandledare ska se ut är alla intervjuade 

lärare eniga om. Erna får stå som exempel då hon lyfter mycket av vad de andra också säger. 

 

E:   […] vi diskuterade just det här med studiehandledare att de inte används på ett bra och 

effektivt sätt just nu. Det här måste vi i kommunen, alltså kommunen måste styra upp 

hur vi använder våra studiehandlare. För det de gör nu är att de kommer, de har ingen 

planeringstid tillsammans med klassläraren eller ämnesläraren, de har liksom, de gör 

inte alls det vi gör, de har med sig eget material ibland, jag vet inte som klasslärare vad 

de ska göra och de vet inte vad jag ska göra… alltså, det är ett väldigt haltande system. 

[…] Och liksom låta studiehandledaren bli en del i vårt arbetslag, för det är de inte idag. 

Så det finns jättemycket att bygga på och göra vad gäller studiehandledarna. Det är en 

outnyttjad resurs just nu känns det som. De kommer, det är klart de kommer göra ett bra 
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jobb, men jag tror att man skulle kunna ha ett mycket mycket bättre samarbete så man 

lyfter elever mycket mycket mer då. […] För jag menar studiehandledaren kommer hit 

en timme och är med eleven, den som vi betalar för och jag tror inte vår rektor vill 

betala för en timmes planeringsid också! (Erna) 
 

Erna har i diskussioner, på sitt jobb tolkar jag det som, kommit fram till att studiehandledare 

inte används på ett bra och effektivt sätt för tillfället. Hon menar att det är ett haltande system 

och att handledarna är en outnyttjad resurs då klass- och ämneslärare inte har någon 

planeringstid tillsammans med studiehandledaren. Erna vet inte vad studiehandledaren gör 

och den vet inte vad hon gör. Som det är nu kommer studiehandledare och gör inte alls det 

som ordinarie klassen gör och ibland har de med sig eget material. Lösningen tror Erna är att 

kommunen måste styra upp användandet av studiehandledare eftersom den endast har en 

timme med eleven och att tiden är dyrbar. Hon menar att studiehandledare borde bli en del av 

arbetslaget vilket de inte är idag och säger att det finns jättemycket att bygga och göra 

gällande samarbetet med dem. Hon säger att ”det är klart de kommer göra ett bra jobb, men 

jag tror att man skulle kunna ha ett mycket bättre samarbete” tolkar jag som att hon har tro på 

att de studiehandledare som kommer komma i och med de nya riktlinjerna om nyanlända 

elevers direktplacering på skolor kommer göra ett bra jobb, men att det skulle vara ännu bättre 

om det fanns ett system med bättre samarbete. Detta skulle resultera i att skolorna lyfter 

elever mer då i deras kunskaps- och språkutveckling, något som även Cummins (2000) och 

Otterup (2014) påtalar. Även Erna och de andra lärarnas upplevelser av att lärare inte hinner 

planera tillsammans med studiehandledaren är något som Otterup (2014) också har sett i sin 

forskning. Otterup liksom Erna menar att skolledningen, kommunen, borde se dessa behov 

och sträva efter att tillgodose dem. Erna och lärarnas vilja att utveckla samarbetet med 

studievägledare som stöd i undervisningen motvisar den bild som Cummins (2000) 

presenterat att lärare ofta menar att nyanlända elever ska hålla sig borta från den ordinarie 

undervisningen på grund av brister i språket. De vill, precis som Cummins förespråkar, skapa 

en gemensam språkpolicy som hjälper lärare att utveckla ämnes- och gränsöverskridande 

arbetssätt. I det arbetssättet är ett viktigt och avgörande redskap just en studiehandledare som 

kan bistå med redskap där läraren brister – som kompetens i andra språk än svenska. 

 

Sammanfattningsvis visar lärarnas arbete, erfarenheter och tankar att det är viktigt att försöka 

ändra sin undervisning så att den fungerar för alla elever, även de nyanlända. Det kan handla 

om använda kroppens gester för att förstärka språket, använda en Ipad med inläsningstjänst 

eller en studiehandledare som stöd. Dock framkommer det att det inte får bli för många 

talande vuxna i samma klassrum och att organisationen kring studiehandledarna måste ses 
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över då den i dagsläget upplevs ineffektiv vilket missgynnar de nyanlända elevernas språk- 

och kunskapsutveckling. 

 

6. Sammanfattande slutdiskussion  
 

I detta avsnitt diskuteras resultaten och analysen i studien. Syftet för studien är att undersöka 

hur lärare arbetar med att göra nyanlända elever socialt delaktiga i det ordinarie klassrummet 

samt hur lärares arbete i klassrummet har påverkats efter införandet av de nya riktlinjerna. En 

ytterligare aspekt av syftet var att undersöka vilka eventuella utmaningar som lärare kan möta 

i detta arbete. Dock visade sig under intervjuerna att de nya riktlinjerna ännu inte hade slagit 

igenom. Ingen av de intervjuade lärarna hade fått någon nyanländ elev till sina ordinarie 

klasser sedan riktlinjerna trädde i kraft. 

6.1 Lärares arbete med social integration för nyanlända elever 

En av de viktigaste upptäckterna i studien är vikten av lärares förmåga att avgöra vad som är 

bra för varje enskild elev och i detta fall en nyanländ elev. Det finns flera aspekter som väger 

in när en lärare ska vara pedagogisk och utmaningen är att göra de rätta valen för dessa elever. 

Precis som van Manen (1993, refererad i Eriksson, 1999) skriver är läraryrket föräldralikt och 

lärare bör ha en pedagogisk takt. Men vad som är just taktiskt och pedagogiskt är svårt att 

definiera och så även i denna studie. Flera av lärarna som deltog i studien hade svårt att direkt 

förklara hur de gör och varför de gör det, vilket också Eriksson (1999) visat i sina studier. Det 

övervägande resultatet visar dock att användandet av klasskamrater som resurs till den 

nyanlände är ett bra verktyg för att öka den sociala delaktigheten. Genom att utse en eller flera 

trygga förebilder eller faddrar bland de ordinarie eleverna kan den nye eleven integreras i 

klassen och skolmiljön genom dessa. Eftersom den nyanlände oftast inte har ett väl utvecklat 

andraspråk i form av svenska är det fördelaktigt att använda faddrar med samma modersmål 

som eleven i fråga. Både ur det sociokulturella perspektivet och utifrån tidigare forskning är 

det viktigt att använda både modersmålet och svenska språket som verktyg för att eleven ska 

kunna göra både en språk- och kunskapsutveckling (Cummins, 2000; Gibbons, 2013; 

Juvonen, 2015; Säljö, 2000; Wyndham et al., 2000). För att med pedagogisk takt kunna välja 

ut en bra fadder krävs också att läraren besitter en relationskompetens. Hur och med vem 

läraren väljer att placera den nyanlände eleven med kommer påverka andra elever och det är 

då viktigt att läraren känner till de inbördes relationerna i elevgruppen, som även Aspelin 

(2015) påpekar. Risken är annars att ett försök till inkluderande arbetssätt istället leder till 
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utanförskap som Nilsson (2015) och Rosen och Wedin (2015) skriver om. En lärare i studien 

menar att lärare inte kan påtvinga elever relationer just därför att det kan skapa obehag hos 

dem. Däremot visar resultatet och analysen att lärare indirekt kan få elever att vilja lära känna 

varandra mer och även nya elever genom att låta undervisningen genomsyras av nyfikenhet 

och en gemensam värdegrund. En gemensam värdegrund vilken kan kopplas till Elvstrands 

(2009) definition av social delaktighet som innebär möjligheten att vara med i en 

gruppgemenskap, känna tillhörighet, ha relationer och bli accepterad av sina skolkamrater. 

Lärare kan också genom gruppträning stärka elevrelationer med hjälp av övningar i mindre 

grupper vilket också både Elvstrand (2009), Otterup (2014) och Schjellerup Nielsen (2006) 

menar. Svårigheten är dock, menar jag, att elever ibland inte agerar så som lärare förväntat sig 

vilket gör att gruppträningsarbetet ska ses som långsiktigt istället för kortsiktigt. Därför kräver 

det både tålamod och kompetens av lärare. Kompetensen går även hämta hos skolans 

trygghetsteam om det finns något visar denna studie. Ett trygghetsteam som kontinuerligt och 

aktivt arbetar med att stärka gemenskapen i klasser kan också gynna atmosfären på hela 

skolan - ett tillåtande klimat där alla är välkomna och den sociala delaktigheten är hög. 

Denna studie visar att lärare redan idag gör mycket som främjar nyanlända elevers sociala 

delaktighet, vilket har beskrivits ovan. Men det framkommer ju också att de nya riktlinjerna 

ännu inte har slagit igenom i verksamheten i och med att de inte har tagit emot några 

nyanlända elever än i sina ordinarie klasser. Utifrån lärarnas sätt att resonera och berätta om 

hur de arbetar med mottagandet visar också att den språkpolicy som Cummins (2000) 

framhåller att mångkulturella skolor bör ha inte finns eller åtminstone inte genomsyrar 

skolans verksamhet på det sätt som Cummins förespråkar. Det vill säga att skolan med alla 

sina lärare kontinuerligt arbetar gemensamt för att utveckla och förändra arbetssätt som 

gynnar mottagningsprocessen och de nyanlända elevernas möjlighet till social delaktighet. 

Ingen av de lärare som deltog i denna studie hänvisade till någon gemensam språkpolicy i 

skolan de arbetar vilket jag menar tyder på att lärare är utlämnade till sig själva att försöka 

skapa strategier som leder till framgång för nyanlända elever. Problemet blir då menar jag och 

med hänvisning till Colnerud (1995) och van Manen (1993, refererad i Eriksson 1999), att 

läraren står med utmaningen att själv undersöka och avgöra vad som är bäst och mest 

pedagogiskt. En utmaning som jag tidigare har beskrivit som svår att hantera. En möjlig 

konsekvens av detta är att lärare med sina olika tankar, attityder och erfarenheter möter 

nyanlända elever och handlar på olika sätt som i sin tur kan missgynna eleven. Exempelvis 

kan detta leda till att eleven inte gör den språk- och kunskapsutveckling som den har förmåga 
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att göra och på så vis uteblir den integrering och kunskapsutveckling som bland annat 

Skolverket efterfrågar. Därför visar denna studie att skolans ledning tillsammans med lärare 

bör utarbeta en språkpolicy utifrån de nya riktlinjerna och att den baseras på både erfarenheter 

och vetenskaplig forskning. Det är inte bara nyanlända elever som ska befinna sig inom den 

proximala utvecklingszonen för lärande (Säljö, 2000) utan även vuxna. Skolan behöver ta sitt 

ansvar för att stötta lärare i den förändringsprocess som nu sker i samband med införandet av 

de nya riktlinjerna. Skapa arenor för samspel och utbyte av tankar och idéer som främjar 

bland annat nyanlända elevers möjlighet till social delaktighet. 

6.2 Hur lärares arbete har påverkats 

Då de nya riktlinjerna för mottagandet av nyanlända barn kom nyligen i januari 2016 har 

lärarna i studien svårt att se hur deras arbete har påverkats eftersom de inte har tagit emot 

några nyanlända elever än. Däremot framkommer vilka delar i undervisningen som har 

ändrats tidigare, vad som skulle behövas ändras och vilka verktyg som läraren och den 

nyanlände eleven har behov av. I resultatet och analysen synliggörs hur lärare försöker med 

olika hjälpmedel att anpassa sin undervisning så att den fungerar för den nyanlände eleven. 

Ett verktyg för att förstärka språket i undervisningen är att använda sig av kroppsspråk och 

gester enligt lärare, något som också Gullberg (2015) och Ladberg (2003) hävdar och som det 

sociokulturella perspektivet förespråkar. Det är allmänt känt att ju fler sinnen som aktiveras 

vid inlärning ju lättare blir det att ta till sig och befästa ny kunskap. De nyanlända eleverna lär 

sig i sin tur olika kroppliga uttryck och rörelser genom läraren som den själv kan använda sig 

av när språket brister, läraren blir en förebild i hur kommunikation kan yttra sig. Varför jag 

lyfter just kroppsspråk och gester i diskussionen trots att det är allmänt känt, är därför att det 

framkommer att det är energikrävande och kräver förändring i lärarens sätt att undervisa. 

Tidigare när elevunderlaget var mer homogent krävdes inte lika mycket förstärkning av 

språket medan det idag krävs mer av läraren.  

Ipad är också ett redskap som kan användas för att stötta elevens språk- och 

kunskapsutveckling med hjälp av olika appar och program. Ett program som lyfts i resultatet 

är inläsningstjänst där exempelvis ett kapitel i en bok kan läsas upp eller sammanfattas på 

modersmål. Inläsningstjänsten gör att elever kan medverka i ordinarie undervisning utan att 

språket behöver utgöra ett stort hinder, något som Cummins (2000) och annan tidigare 

forskning visar att lärare använt som bakgrund till att göra motstånd till att nyanlända elever 

ska medverka tidigt i den ordinarie undervisningen. Ett annat redskap, som alla lärare lyfter i 

studien, som har varit viktigt och som fortsatt kommer vara av stor betydelse i den framtida 
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undervisningen är användandet av studiehandledaren. Detta anser jag är den andra mest 

viktiga upptäckten i denna studie. Eftersom migrationen i Sverige ökar och i och med 

Skolverkets nya riktlinjer kring mottagandet av nyanlända elever vill ha ut dem så fort som 

möjligt i ordinarie undervisning ställer det högre krav på lärare om flexibel och 

individualiserad undervisning. Studiehandledare som stöd i undervisingen gynnar både 

lärarens och den nyanlände elevens möjlighet till kommunikation och samspel i klassrummet. 

Skillnad i språk utgör inget hinder och på så vis öppnas fler möjligheter till social delaktighet. 

Men för att det ska finnas kvalitét i kommunikationen och samspelet ställs krav på 

studiehandledaren. Lärarna i studien menar att det är mycket viktigt att handledaren har ett väl 

fungerande svenskt språk för att kunna befinna sig inom den nyanländes proximala 

utvecklingszon där det enligt det sociokulturella perspektivet lärandet och utveckling sker 

(Gibbons, 2013; Säljö, 2000; Wyndham et al., 2000). Risken är annars studiehandlaren inte är 

till någon nytta. Lärarna uppger också att det finns ett stort utvecklingsbehov kring 

organisationen av och användandet av studiehandledare. Systemet idag är ineffektivt. Det 

finns varken tid för gemensam planering eller kommunikation vilket också bekräftas genom 

Otterups (2014) studier. 

Eftersom det inte är någon nyhet att lärarkåren sedan länge upplever en tung arbetsbörda med 

stora elevgrupper, individuella studieplaner, åtgärdsprogram och nationella prov tänker jag att 

den utmaning som lärare nu ställs inför ytterligare kan tynga arbetssituationen. Att förändra 

sitt arbets- och förhållningssätt är utmanande, det kräver både mer energi och tid. Med det 

som bakgrund är det otroligt viktigt, vilket jag också nämnt tidigare, att lärare tillsammans 

samarbetar mer och delger varandra erfarenheter och råd såsom vilka verktyg och resurser 

som fungerar som stöd och underlättar undervisningen. Verktyg som både stöttar lärare och 

de nyanlända eleverna. Först och främst bör den enskilda skolans lärare samarbeta mer 

gränsöverskridande vilket också Cummins (2000) förordar och även de lärare som medverkar 

i denna studie. Men precis som Nilsson (2015) skriver skiljer sig mottagandet av nyanlända 

elever mellan olika skolor beroende på hur stor erfarenhet de har och därför skulle även skolor 

behöva samarbeta mer exempelvis inom kompetensutveckling. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv konstruerar skolor olika sätt att hantera mottagande och integrering beroende på 

vem/vilka, hur, var och när, alltså vilka förutsättningar som skolan har (Säljö, 2000). Därför 

menar jag att skolor kan och bör lära av varandra. Framförallt bör skolor tillsammans med 

kommunens ledning se över just studiehandledarens roll och hur den kan effektiviseras, något 

som lärare i denna studie framhåller. Lärare upplever också att det är en utmaning att vara 
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många talande vuxna i klassrummet och genomföra sin undervisning på ett bra sätt, vilket 

också Rosén och Wedin (2015) pekar på. 

6.3 Kort sammanfattning av diskussionen 

Sammanfattningsvis visar denna studie att lärare initierar möjligheter för nyanlända elever att 

samspela och blir socialt delaktiga med sina nya klasskamrater. Däremot verkar lärare vara 

utelämnade till sig själva att skapa strategier för dessa möjligheter. Någon gemensam 

språkpolicy verkar inte existera som de kan ta stöd av. De möjligheter som främjar social 

delaktighet och som beskrivs i denna studie skapas genom fadderskap och faddrar. Faddrar får 

gärna dela samma modersmål med den nyanlända eleven då ett gemensamt språk underlättar 

både språk- och kunskapsutveckling. Dock finns det undantag till fadderskap och 

klasskamratstöd då det ibland kan vara en utmaning för lärare att försöka skapa relationer 

mellan nyanlända och elever som inte vill ingå nya relationer. Det är då viktigt att lärare 

besitter en relationskompetens och ser vad som är mest fördelaktigt för alla inblandade, vilket 

i sig är en utmanande uppgift. För att minska svårigheterna med att skapa social delaktighet 

visar studien att ett sätt är att arbeta med värdegrund. En gemensam värdegrund genomsyrar 

all undervisning och övrig tid i skolan som i sin tur leder till ett mer nyfikenhet och tillåtande 

klimat vilket gynnar social delaktighet. Ett verktyg för att underlätta det hinder som språket 

ibland kan utgöra i samspel är studiehandledarens närvaro och insats. Studiehandledarens två- 

eller flerspråkiga kompetens gör att de nyanlända eleverna lättare kan kommunicera med både 

klasskamrater och lärare. Detta gynnar elevens delaktighet både socialt, språk- och 

kunskapsmässigt. I studien framkommer dock att studiehandledarens roll är oklar och 

organisationen kring den är ineffektiv. Lärare menar också att det är svårt att genomföra sin 

undervisning när det är flera talande vuxna i undervisningen och att de inte hinner planera 

gemensamt. 

6.4 Vidare forskning 

Under tiden för studien och vid studiens avslutning har jag sett att organisationen för 

mottagandet av nyanlända elever ännu inte slagit igenom så som jag trodde. Det kan bland 

annat förklaras av att jag inte har haft någon insyn i grundskolan de senaste åren. Något som 

framkom under studien men som inte fick stort utrymme i analysen är bristen på gemensam 

språkpolicy på skolorna. Språkpolicy i form av utvecklandet av gemensamma arbetssätts- och 

förhållningssätt i kombination med komptensutveckling grundad på vetenskaplig forskning. 

Resultatet och analysen visar att lärare har olika erfarenheter och tankar om hur nyanlända 
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lever kan integreras i det ordinarie klassrummet. Däri finns också studiehandledaren som 

skolan ska tillhandahålla nyanlända elever vilken jag lyfter i denna studie. För mig var det 

mycket svårt att hitta forskning som behandlar studiehandledares roll i skolan och 

organisationen av direktintegrering av nyanlända elever. Denna upptäckt är något som även 

Axelsson (2015) skriver i en anotologi om just nyanländas lärande, mottagande och 

inkludering. Axelsson (2015) refererar till Uddlings (2013) masteruppsats i sitt bidrag när hon 

skriver om nyanländas möte med skolan ämnen i ett språkdidaktiskt perspektiv. Uddlings 

(2013) studie visar att nyanlända elever stöttas utanför den ordinarie klassens undervisning av 

SVA-lärare och studiehandledare men att interaktionen och stöttningen ofta uteblir i den 

ordinarie undervisningen mellan ämneslärare och klasskamrater. Kanske uteblir den just för 

att ordinarie lärare upplever att det stör undervisningen? Interaktion och stöttning är det som 

det sociokulturella perspektivet förespråkar för att lärande och utveckling ska ske. Lärarna i 

min studie och jag själv ser att studiehandledarens roll i skolans verksamhet måste ses över 

och effektiviseras eftersom den är ett viktigt verktyg för just interaktion och social delaktighet 

i den ordinarie undervisningen. En utveckling och effektivisering som baseras på goda 

beprövade exempel samt vetenskaplig forskning som idag inte verkar finnas. 
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Bilaga 1 – Första missivbrevet 
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Bilaga 2 – Andra missivbrevet 
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Intervjuguide     

o Hur går det till när nyanlända elever kommer till den ordinarie klassen? 
- Har mottagningen ändrats sedan de nya riktlinjerna presenterades januari 2016? I så fall, 

hur? Gamla xxx, tid [2 år?], förberedelseklass på skolan eller annan typ av undervisning? 
- Vem/Vilka har ansvar för kommunikation mellan ”förberedelseklass” och ordinarie 

gruppen?  
- Vem/Vilka/Vad bestämmer vilka lektioner/ämnen som eleverna medverkar på/i? 

(Kartläggningen?!) 
(Hur går det till med elevernas studiehandledning? Vem, när och hur?) 

 
o Hur tar läraren emot den nyanlända eller de nyanlända eleverna?  

(I allmänhet och till lektion) 
- Klassrumsplacering? Var, med vem och varför? 
- Hur interagerar du med eleven/eleverna? (Vuxen tolk/studiehandledare, hjälp av andra 

elever som behärskar flera språk.) 
- Hur ser planeringen för lektionerna ut? Skiljer de sig från ”vanlig” klassundervisning? Om 

så, vilka är skillnaderna? 
- Hur öppnar läraren ett nytt tema eller ämne i undervisningen? (Elevernas 

förkunskaper…) 
- Skiljer sig arbetssättet från hur läraren arbetade tidigare med nyanlända elever? 
- Arbetar hela skolan på samma sätt, finns det någon policy? Språkpolicy? 

 
o Hur interagerar eleverna med varandra? 

- Relationen mellan ”svensk” och ”nyanländ elev”. 
- Relationen mellan ”nyanländ elev” och ”flerspråkig elev” (elev med samma modersmål 

som den nyanlände men som kan svenska). 
- Relationen mellan ”nyanlända elever”. 
- Får alla elever ”vara med”? 
- Uppstår det problem eller konflikter? (mellan ”ordinarie elever” och ”nyanlända”?) 
- Ser läraren någon skillnad i hur klassens elever interagerar nu jämfört med tidigare när 

de nyanlända elever kunde mer svenska när de kom till klassen? 
 

o Gör läraren något speciellt för att öka delaktigheten inom klassen? Tips och idéer? 
- Allmänt… (läraren får utrymme att tolka frågan och berätta själv) 
- Arbetar läraren mer fokuserat på att öka delaktigheten och den sociala interaktionen i 

klassen nu än tidigare? Hur och vad gör läraren? 
- Lektioner  
- Raster 
- Arbetar hela skolan på samma sätt, finns det någon policy? 
- Föräldrar?! 
- Kompetensutveckling? (På eget initiativ eller genom arbetsplatsen) 
- Övriga aktiviteter 

 
o Följdfråga: Vilka risker eller konsekvenser kan lärarens aktiva val utmynna i? 

- Vad är viktigt att tänka på när ”nyanlända elever” bara deltar i några få ämnen? (Elever 
som ”kommer och går”) 
 

o Vad tycker läraren om de nya riktlinjerna?  
- Vad är positivt? 
- Vad är negativt?  

Bilaga 3 – Intervjuguide 
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